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মরহুম কাজী আবছুস শেহিদ, মরহুম কাজী আবছল ময়িদ ও 
মরহুম কাজী কামরুল ইসলাম ট্রাষ্ট ফাণ্ড ( কাজীপাড়া ), সমাজ 
কল্যাণমূলক এই গবেষণা কার্ধের জন্য অক্রগ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন 
খরচ বাবদ পুরুস্কার-স্বরূপ ছুই হাজার টাক প্রদান করে আমাকে 

] কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 
_গ্রস্থকার 



গ্রন্থকারের নিবেদন 

সর্বাগ্রে আমি আমার পরম গুরু স্বর্গতঃ পিতা! অধরচন্দ্র দাস ও মাতা 

বরদাসুন্দরী দাসের পুশ্যকথা স্মরণ করি । 
আমার সহোদর দাদ] শ্রীযুক্ত হাজারীচরণ দাসকে প্রশতি জানাই । 

কাজী আবদুল মৃজিদ, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী আবদুর রসিদ. 

মোসাম্মেং খায়রুন্েসা ও কাজী নুরুল ইসলাম এই গ্রন্থ প্রকাশের সর্বপ্রকার 

দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অপরিশোধ্য ধণে আবদ্ধ করেছেন । 

আচার্য ডক্টর স্বকুমার সেন, আচাধ ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য সহযোগিতা 
ন। করলে আমার একাজ সৃসম্পন্ন হত ন।। তাদের কাছে আমি চির-খাণী 

রইলাম । 

শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ কর (সাংবাদিক ), শ্রীবরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আই. এ. এস, 

কাজী আজিজার রহমান, শ্রীচিন্ময় চক্রবর্তাঁ, শ্রীঅজিতকুমার সান্যাল, 

শ্রীনরেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীরঞ্জিতকুমাঁর বসৃমল্লিক, শ্রীগণেশচন্দ্ 

দাস, মহম্মদ হরমুজ আলি, স্রীপ্রীতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅহিভূষণ মুখাজী, শ্রীপূর্ণচন্র 
সরকার, ডাঃ কাজী আরুল হাসেম, শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ, ডাঃ ভবানীপ্রসাদ 

রায়, শ্রীমধুসৃদন হাউলী, শ্রীদীনেন বিশ্বাস, বৌদি শ্রীমতী সরল! দাস, সহধয়িনী 

শ্রীমতী করুণাময়ী দাস প্রমুখ আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে 
কৃতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ করেছেন ! 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থশাল। 

( কলিকাত! ), আচাধ ডক্টর সুকুমীর সেনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, হজরত 

একদিল শাহ্ সাধারণ পাঠাগার, শেহিদ স্থৃতি পাঠাগার এবং আরে। 

অনেক প্রতিষ্ঠান আমাকে এই কার্ষে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতিও 
আমি কৃতজ্ঞত] প্রকাশ করি । 

সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে 

কোয়ার্টার নং ৮২ বি/৩ 

শালিমার বি, এফ, সাইডিং, শ্রীগিরীজ্দ্র নাথ দাস 
হাওড়-৩। 



বিষয় 

ক) প্রকাশকের নিবেদন 

খ) ভূমিকা 

গ) উপক্রমণিক। 

বিষয় সৃচী 

পৃষ্ঠান্ক 

১--৩১ক 

পীর সাহিত্য ১১, পীর সাহিত্যের মূল্য ১৩, পীর সাহিত্যের এতিহাসিক 
পটভূমি ১৪, পীর মঙ্গল-কাব্য ১৯, পীর-মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
২১, পীর জীবনী গদ্য সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৫, পীর নাট্য সাহিত্যের 

সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৬, ও পীর লোক-সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৭। 
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চিত্র সৃচী 

১। পীর গোরা্টাদের সমাধি-স্থান হাড়োয়। প্রথম পত্র। 

২। পীর একদিল শাহের সমাধি-স্থান কাজীপাড। এ 

৩। পীর গোর! সঈদ বা দামুদ আকবরের সমাধি-স্থান সৃহাই এ 

৪ পীর বড়রা গাজীর সমাধি-স্থান ঘুটিয়ারী শরীফ এ 

&। পীর শাহ সৃফী সলতানের সমাধি-স্থান পায় এ 

এ ৬। তিতুমীর এখানে ১৮৩১ খুষ্টাবে শহীদ হয়েছিলেন 

নারিকেলবেড়িয়। 

৭। দাদাপীর সাহেবের সমাধি-স্থান ফুরফুর। শরীফ দ্বিতীয় পত্র। 

৮। ঠাকুরবর সাহেবের সমাধি-স্থান 

( সমাধির গায়ে পৈত! জড়ানো ) চারঘাট এ 

৯। চীদর্থার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ শ্রীকৃষ্ণপুর এ 

ওলাবিবির দরগাহ গৈপুর এ 6 শু 



প্রকাশকের নিবেদন 

পরম সৃষ্টি-উৎস আল্লার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি 
সমাজের খেদমতে পেশ করার সাফল্যে আমর1 আনন্দিত । 

ষতদূর জানা যায় স্বফী ব। পীর-দরবেশগণের জীবনাদর্শ অষ্টম শতাব্দী হতে 
প্রথম এ দেশে আসতে শুরু করে। সর্বপ্রথম তার! সিন্ধু প্রদেশে বসতি স্থাপন 

করেন এবং তাদের সংস্পর্শে এসে স্থানীয় লোক ইস্লাম ধর গ্রহণ করেন। 

বহিরাগত ও এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমান, স্থানীয় হিন্দ্বদের সঙ্ষে মিলে মিশে 
বসবাস করতে থাকেন। 

আরবগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলে! নিয়ে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এশিয়। 

ভূখণ্ডে ইস্লামকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব, ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন। ১২৫৮ 

শ্রীষ্টান্দে বাগদাদ ধ্বংস করে হালাগু, শেষ নামমাত্র খলিফা, মোস্তাসিম 

বিল্লাহকে সবংশে নিহত করেন। সেই সাথে খেলাফতের শেষ চিহুটুক জগত 
থেকে বিলুপ্ত হয়। খেলাফতের সূত্র ধরে তুকীগণ বিজেতা হিসাবে প্রবেশ 
করলেন এদেশে । তুক্বাদের আগমনে প্রতিক্রিয়। দেখ দেয় হিন্দ্রদের মধ্যে । 

তুর্কাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রবল বাধার সম্মখীন হতে 
হয়। রাজনীতির ক্ষেত্রে সফল হলেও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার! সফল হন নি। 

ভারতের ইতিহাসে হিন্দ্ব-মুস্লিম সংস্কৃতির ছন্দ আজও বিদ্যমান। মৃস্লিম 

সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মত এদেশে সফল হতে পারে নি। 

স্বফী বা! পীর-দরবেশগণের তৌহিদ অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং স্বাধীনত।- 
ভিত্তিক জীবনধারার অনুপ্রেরণা নিয়ে রামানন্দ, নানক; টচভন্য প্রমুখ 
সংস্কারকগণ হিন্দ্র সংস্কৃতিকে নূতন করে প্রাণবস্ত করলেন। আর এদেশীয় 

ধর্মান্তরিত মানদের মধ্যে ইস্লামের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেশীয় প্রাচীন 

রীতি-নীতির সংমিশ্রণ ঘটল। োড়শ শ্রতাকীতে মোগলদের সময় হতে 

মুসলমীনগণ এ বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন। তীরা মুস্লিম সংস্কৃতির 
ভবিষ্যৎ অম্পর্কে উদ্িগ্র হয়ে ওঠেন। এই সময়ে জোড়া-তালি দেওয়। মুক্কিম) 



সভ্যতার বিরুদ্ধে মুজাদ্দিদে আলফিসানী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 
আলফিসানী মুসলমানদের জানালেন জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের কথা, ঘোষণা 
করলেন ইস্লামের মহং আদর্শের কথা । তিনি বিশেষভাবে বললেন ষে, 
রাজনীতির খাতিরে ইস্লামের বিশ্বজনীন মানবীয় সভ্যতাকে বিসর্জন দেওয়া 

চলবে না। দেশ এবং কালগত কারণে ইস্লামেন্র মৌলিক জীবনধারার 

( সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বার্ধীনত! ) কোন পরিবর্তন হয় না। এ বিষয়ে বাদশাহ 

আওরজজেব মুসলানদের সাংস্কৃতিক আন্দলনের নেতৃত্ব দেন শেষ মুহুতে । 
কিন্তু স্বার্থান্বেষী বাধার জন্য তিনি কিছু করে উঠতে পারেন নি। কারণ 

গণ-চেতনায় উদ্বদ্ধ ইউরোপীয় শক্তির নিকট মুশ্লিম শক্তি তখন হীন বলে প্রতি- 

পন্ন হয়। উনবিংশ শতকে ভারতীয় স্বার্থান্বেষী সম্প্রদায় ইংরেজদের সহিত 
হাত মিলিয়ে তার সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠায় প্রচার করেন যে,হিন্দ্ব 
সংস্কৃতি ও সভ্যতাই ভারতের একমাত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা । অপর দিকে আর 

এক সম্প্রদায় হিন্দ্বু ও মুসলমান সংস্কতির কথা জোর দিয়ে প্রচার করলেন । 

এই সময়ে মুনলমানর। ছিলেন দিশেহার! | 

সর্বপ্রথম কবি মুহম্মম ইকবাল প্রচার করলেন যে এই ভারতবর্ষ তাদেরও 
দেশ। অতীতে যে সকল লাধক, পীর-দরবেশ এই দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে 
জন মানসে স্থান লাভ করেছেন তাদের অনুসরণ করা কর্তব্য। মুষ্কিমদের 

পূর্ব-পুরুষ (সুফী বা পীর-দরবেশ ) এদেশে এসে ত্যাগ, ধৈর্য্য, হৃদয়ের 
প্রসারত। প্রড়তভি মানবিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ করলেন ষে ইস্লাম 

সর্বকালের এবং সর্মানবের জীবন ধারার একমাত্র অবলম্বন । তিনি আরও 
বল্লেন যে, এদেশবাসীকে অতীতের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব থেকে মুক্ত 
হয়ে আসতে হবে আধুনিক চিত্ত/-ভাবনার জগতে । ম্যনবতাবাদ প্রতিষ্ঠা 

হওয়ার অন্তরায় জাতীয়তাবাদ । সেই জাতীয়তাবাদের সম্পর্কে ইকবাল 
গাইলেন £-_ 

সব দেবতার সের! সে দেবতা 

যাহারে কহিছ স্বদেশ ফের ! 

বসন তাহার বনেছে কাফন 

আরবি বদন ইসলামের | 
| ( অনুবাদ £ মনির-উদ্দীন ইউসুফ ) 



এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি প্রণিধানযোগ্য”_ 

জাতি প্রেম ছুটিয়াছে স্বত্যুর সন্ধানে 

বাহি স্বার্থ-তব্রী গুপ্ত পর্বতের পানে। 

বিশ্বমানবতার আদর্শে সঙ্কীর্ণ এই কল্পিত ধারাকে প্রতিরোধ করে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব 

ও স্বাধীনত! প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত মুক্লিমের পরিচয় রয়েছে । 

হজরত মোহম্মদ (দঃ) মানবাতাবাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আজ থেকে প্রায় 

চৌদ্দশত বংসর পূর্বে । সুফী ব! পীর-দরবেশগণ এই মানবতার আদর্শকে 

বাস্তবায়নের জন্য, ভৌগলিক সীম! পেরিয়ে যেখানে মানবতার পতন ঘটেছে 

সেখানে হাজির হয়ে জীবন-পণ সংগ্রামে রত হয়েছেন । সমগ্র মানব-জাতির 

অগ্রগতিতে-__সফী ব! পীর-দরবেশগণের প্রয়োজনীয়ত। এখনও নিঃশ্বেষিত 

হয়নি । সুতরাং স্বফী ব| পীর-দরবেশগণের জীবন-সম্বলিত সাহিত্যের 

ইতিহাস কোন সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয় বরং তা হচ্ছে গোটা মানব 

জাতির ইতিহাস ও আদর্শ । 

সমগ্র বিশ্বে পরিপূর্ণ জীবন-ধারার জন্য এক সর্বজন গ্রাহ্য আদর্শের 

প্রয়োজন । ইস্লামের আদর্শ হলে! সকল জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত এবং 

অর্থনৈতিক অবস্থার কৃত্রিম বিভেদগুলির মূল উচ্ছেদ করা!। 

এই কারণে সৃফী বা পীর-দরবেশগণের' জীবনাদর্শ তথা ইস্লাম, কোন 

দেশ ও কাল সম্পফিত গণ্ডীর মধো সীমিত নয় । এই কারণে এই সকল মহৎ 

ব্যক্তিবর্গের ইতিহাস ও সাহিত্য সমগ্র মানব-জাতির ইতিহাস ও সাহিত্য । 

ইতি-_ 

কাজি আবছল ওছদ 

শেহিদ লাইব্রেরীর পক্ষে 



ভামিকা 

আর্ষ ভাষার উৎপত্তি ধর্নরকে আশ্রয় করে । বাংল। ভাষারও উৎপত্তি 

হয়েছে তংকালীন ব্রাঙ্গণ্য-জৈন-বৌদ্ধাদির মিশ্রিত ধর্নাদর্শকে আশ্রয় করে। 

বাংল। সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে বাঙালী নর-নারীর সমাজ-চিত্র তাতে 

সব্প্রথম প্রতিফলিত হতে শুরু করে। মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সে ধারার 

রূপান্তর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য নয় । 

শ্ীষটীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর থম 
দশকের মধ্যে বঙ্গদেশে তুকীগ্রণ্রে আগমন ঘটে। চতুর্দশ শতাব্দীতে তুকা 
স্বলতানগণের আধিপত্য প্রতিষ্িত হলে এখানে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের পথ 
আরো প্রশস্ত হয়, এবং তখন থেকে হিন্দ্ব সাজ-ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামি 
রীতি-নীতি-অনুসারী আর এক নূতন সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয় । 

ছিন্দ্ু থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ফলে নব দীক্ষিত মুসলিমগণের 
পক্ষে বংশ পরম্পরায় অজিত হিন্দু-সংস্কার তৎক্ষণাৎ পূর্ণ মাত্রায় পরিত্যাগ 
কর। সম্ভব হয় নি। তাছাড়। হিন্দ্ব ও মুসলিম পরস্পর পরস্পরের পাশাপ।শি 
বসতির ফলে স্থানীয় সামাজিক ও ব্যবহারিক কারণে এক মিশ্র সংস্কৃতি সে 

সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে । হিন্দ ও মুসলিমের উভয় তরফ থেকে 

স্মন্বয়ের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সে সংস্কৃতি দৃঢ়তর হয়। ইসলাম 

ধর্ম প্রচারক পীর ও পীরানী প্রভাবান্ছিত হিন্ত্ব মুসলিমের সেই চিশ্র সংস্কৃতিকে 
“পীর-সংস্কৃতি' বল। হয়েছে । 

মধ্যযুগের ছ্িতীয়ার্ধ থেকে বাংল। সাহিত্যে, বিশেষ করে ইসলাম ধর 

প্রচারক পীর-পীরানীগণের অলৌকিক কীতিকলাপপূর্ণ কাহিনী-সাহিত্যে পীর 
সংস্কৃতি-ভিত্তিক সেই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন হয় । তখনই বাংল! সাহিত্যে 

পরিলক্ষিত হুয় এক বিশেষ বূপাস্তর । সমগ্রভাবে রূপান্তরিত সেই সাহিত্য- 



শাখাই হল পীর-সাহিত্য শাখা । অতএব বাংলার পীর-সাঁহিত্য, বাংলা- 
সাহিত্য ও তার ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য মূল্যবান অঙ্গ । 

বাংল! পীর-সাহিত্য প্রধানতঃ চারভাগে বিভক্ত । যথা,_১। পীর 

লোককথা, ২। পীর কাব্য, ৩। পীর জীবনী গদা-রচন। ও ৪1 পীর 

নাটক । 

পীর লোককথা, যা অনাদ্বত অবস্থায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে, 

তার সামান্য কিছু সংগ্রহ করে এখানে প্রদও হল। বল! বাহুল্য কত পীর 

লে'ককথ! যে এদেশে ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্ত। কর! দুঃসাধ্য । 

পীর কাব্য, মঙ্গল কাব্য জাতীয় পাঁচালী কাব্য । বাংল! সাহিত্যের 

ইতিহাসে ডক্টর সুকুমার সেন মহোদয়ের আগে আর কেউ এশ!খাটি নিয়ে 

আলোচন। করেন নি। অথচ এই শাখাটি সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়েও এতদিন 
ত বাংল। মঙ্গলকাবোর ইতিহাসে অনাদ্বত ছিল। 

পীর জীবনী গদ্য-রচ নাগুলির কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ বলে বিবেচিত। আবার 

কিছু কিছু গদ্য-রচন। গ্রন্থ, পীর চক্লিত-গ্রন্থরূপে বিবেচিত । 

পীর নাটক সমূহ সাধারণভাবে এঁতিহাসিক এবং কল্পনাশ্রয়ী নাটকের 
অন্তভু-ক্ত। 

কাব্য-শাখার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কতকগুলি পীর পীচালী নিয়ে এই গ্রন্থে 

আলোচন। কর। হল । বাকী শাখাগুলি অর্থাং পীর জীবনী গদ্য-রচন।, পীর 

নাটক ও পীর লোককথা,__-যাদের নিয়ে ইতিপৃর্বেব আদৌ আলোচনা হয় নি, 
_-ে সব সর্বপ্রথম এই গ্রন্থে আলোচিত হল। তাছাড়! পীর-পীরা নীর 

বিশেষ প্রভাবমুক্ত অঞ্চল চৰিংশে পরগণার পূ্ববভাগ ও যশোহর-খুলন জেলার 
পশ্চিম ভাগের প্রায় সকল _ পীর-পীরানীকে নিয়ে কিছু বিশ্ব 
আলোচনা কর! হল। আশাকরি এ সবই বাংল! মক্ষলকাব্যের ইতিহাসকে 

সম্পূর্ণতা দান,__বাংল। জীবনী গদ্য-রচন। সাহিত্যের ইতিহাস, বাংল নাট্য 

সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংল! লোক-সাহিত্যের ইতিহাস তথা সমগ্র বাংলা 

সাহিত্যের ইতিহাসকে সম্বদ্ধতর করতে সাহাযা করবে । 

পীর-পীরানীগণকে সাধারণভাবে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে এই গ্রন্থে 

আলোচন৷ করা হয়েছে । যথা-_এঁতিহাসিক পীর-পীরানী ও কাল্পনিক 

পীর-পীরানী | 



এ দেশের অসংখ্য পীর-পীরানীর কথ! জান! যায়। সকল পীর- 

পীরানীর নামে সাহিত্য রচিত হয় নি। এ পর্যন্ত অনুসন্ধানশ্প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত 

পীর-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনাসমৃহ এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। 
মধ্যযুগীয় সাহিত্য-ধারার পীচালী কাব্য রচনার ধার! রুদ্ধ হলেও আধুনিক 

সুগধারায় জীবনী গদ্য-রচন। রচিত হতে আরম্ভ হওয়ার পর সে ধার! আজও 

রয়েছে অব্যাহত। কাল্পনিক এমন কি প্রাচীন এঁতিহাসিক পীর-পীরানীর 
জীবনী নিয়ে যদি ভবিষ্যতে গ্রস্থ রচন। বন্ধ হয়ে যায়ও তরু সাহিত্যের ইতিহাসে 

এঁ সব রুচলাবলীর উল্লেখযোগ্য স্থান অবশ্যই থাকৃবে । 



বাংলা পার-্সাভিতেররে কথা 

প্রথম ভাগ 

এতিস্থাসিক পীন্ 
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৪। পীর বড় খা! 

গাজীর সমাধিস্থান 

( ঘুটিয়ারী শরীফ ) 

৫ | পীর শাহ. স্থফী 
স্থলতানের সমাধিস্থান 

( পাতুয়! ) 
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শপভ্রুম্মশিল্ষা। 

“পীর শব্দের আভিপ|নিক অর্থ পুদ্ধ ব। প্র/চীন এবং ভাব! আপ্যাম্মিক 
গুর। শব্দটি কারসা শন্দ। করসী "গীর' শন্দেব ত্য! বৌদ্ধগণ কতক ব্যবত 

£থের' শন্দের অর্থ বুদ্ধ। সংস্কত “বির” শব্দের ৪ অর্থ লুদ্ধ। 

গীরগণ ছিলেন ইসলাম ধর্মপ্রচ/রুক । উ|র। শী ন।নে অভিহিত। 

“হৃকী শব্দটি আরবা 'তসাউঞ্কত বা “স্শ শদ থেকে এসেভে | 
'তসাউওক শব্দের অর্থ পবিব্রত। | “তন শন্দের অর্থ পশম | 

ক|রে। মতে, ধার। পশমা বপ্ধ পরিপ।ন করতেন তার! ধা । করো মনেও 

“আহল্-উস্সকফণা অর্থাৎ হজরত মহম্মদ (দ:) এব সনর পানু; গুসভজিদের 

মেঝেতে বসে সাধন। করতেন তদের থেকেই গণ শব্দের উত্পি। কারে। 

মতে, সাক ই-অ।উয়াল” অর্থাৎ ধার। সামনের স।বিতে শ।মাজ আদা কবতেশ, 
উ।দের থেকেই স্্ষী শন্দেব উত্পটি। (ঠনাব।দ এ অ.মাদের সন।জ ) 15 

পি 

স্ুকীবর সহল তন্তরী বলেন, তিনিই গা দিনি আাছিম্য হতে থে ১৯ ১৪ 

বাগদাদের সী নারুণতআল্ কধী পল্ণে, -শভিই মির পঞ্। কিন্তু ত। 

মনষের সাধন মিলে ন।, তা আল দান। তিণি ঘান্সে করুণ করেন 

তাকে দন করেন। ---তমাউদ্ছং হল সত্য বস্তুসখুনের উপল আর 

স্ট জীবগণের হতে ঘ। রয়েছে ও। তা!গেই উপদন্ধিব সুচন।। এক কথন 
বিষয় শিম্পৃহত।র উপরই তন্বজ্ঞাণ প্রতিষ্ঠিত । 

স্থকীব[দের সংজ্ঞ| দিতে গিনে 7017 48. 9001)01) তর ১০? ১911)15 

218] 31)011)65 11) 11918 গ্রন্থে লিখেছেন «9980152) 15 01101 1170906 01 

2] 

[61161005116 11) [5181)) 17) 10101) [0176 61101109515 19 [71902 100 

50 127)001) 01) 01)6 [921 60110081065 ০ ৩১011191] 1100121 25 010 [106 

৪0০01৮10163 0৫6 011৩ 11811675৩16 11) 0101160 ০0145 10 511111153 

[518101০ 79550101517). তিনি অ|রে। লিখেহেন রড) 1025 

10261) 1১010101215 1১5৮ ০৪০11) 9/1711051৭) 000 0102 0106 11) 



২ বাংল পীর-স।হিত্যের কথ। 

৩০011010018 1136 21)376 1৬11511179 18 £[730/ 90 আ1)116 168 

০0610806 50161” 15 0590 601 0119 10)5010, 

প্রথ্যাত তাপস জনিদ বাগদ|দী বলেন ;__স্থৃফী হলেন পরিত্রাতা খষি। 

মৃত্তিকাবৎ তাঁর ওপর সমূদয় জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু তা হতে সমুদয় কল্যাণ 
বহির্গত হয়। যিনি সংসারে নিলিপ্ত তিনিই হ্থফী। 

স্ফীদের নিজেদের কথায় “স্ফী” শবের ব্যাখ্যা আছে; একদা তাপস 
মহম্মদ ওয়াস।, “সোফ, নামক স্থুল কথ্বল-বিশেষ পরিধান ক'রে “কতিবা” নামক 

এক সাধু-পুরুষের নিকট উপস্থিত হন। কতিব৷ তাকে “সে|ফ' পরিধান কর|র 
কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওয়।সা নিরুত্তর থাকেন। কতিবা পুনরায় জিজ্ঞাস 
করলেন; তুমি উত্তর দাও না কেন? 

ওয়ান। বল্লেন ;_যদ্দি বলি বৈরাগ্যবশতঃ “সোফ' পরেছি, তবে আত্মশ্রাঘা 

কর। হয়। যদি বলি দারিদ্রতা হেতু সোফ পরেছি তবে ঈশ্বরকে নিন্দা করা 

হয়। তাই নিকত্তর আছি। 
উক্ত কখেপকথন থেকে বোঝ যায় যে, সুৃফীরা ছিলেন_ একদিকে বৈরাগী, 

অন্দিকে দরিদ্র। স্থৃতর|ং স্ৃফীদের নিজেদের কথায় প্রমাণিত হচ্ছে, 

সংসার-বিরাগী পশম-বস্ত্র পরিধ|নক।রীর। ছিলেন স্বফী। 

ক।লক্রমে ইসলামের মত ব্যবহারিক ধর্মেও এমন একটি মতবাদ গড়ে ওঠে 

যর প্রধান নীতি সংসার ত্যাগ না হলেও এই মতাবলম্মীদের অনেকেই সংস|র 
বির|গী ছিলেন। এই মতবাদকে বল। হয় তসাউং তসাউওক এবং মত]াবলগীদের বল বলা 

হয় সুফী। | 

এটির নিরর্লা নসর হজরত মহম্মদ (সাঃ) 

ংস|র ত্যাগের মনোভাবকে শুধু নিরসাহই করেন নি সংস|রত্য!গীর স্থান 
তিনি নির্দেশিত করেছেন ইসলামী ভ্রাতৃগে্ঠার বাইবে। ইসল|মে বৈরাগা 
নেই। তবে কেন এমন একদিন এল বখন সংস।র ত্য/গ করে কিছু কিছু ব্যক্তিকে 

স্থকী হতে হল? 

হজরত নবী করিম (সাঃ)-এর পরএ কিছুদিন খেল|ফতের আদর্শ চলেছিল। 

সে আদর্শকে সমুন্নত রখতে হজরত ইম1ম হোসেন কারবালায় শহীদ হলেন। 

এর পর খেলাফতের নাম করে দ।/মেশকে বংশ-ভিত্তিক শ্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। 

ইসলামী পার। হারিয়ে গেল গতানুগতিক সামন্ততান্তিক শ্রোতে। উন্মিয়। 



উপক্রমণিক। ৩ 

রাজবংশ, আব্ব|সিয়! রাজবংশ সেলজুক র।জবংশ. উসমানিয়া-তুকঁ রাজবংশ, 
ফ|তেমী খান্দান, তৈমুরী খানদ|ন, সক|ভী খানদান প্রভৃতি কত ন। রাজবংশের 

উত্থান-পতনে আবকীর্ণ হল মুসলম|নের ইতিহাস। আদর্শ বিবজিত হল, 
মানবতা পরিত্যক্ত হল, সাম্যের গলায় বসানে! হল ছুরি. ভ্রাতৃত্ব একটা 

দূরাগত 'প্রতিধ্বনিতে রূপান্তরিত হল, ন্যারপর[রণ-ত।র ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষমতাগবাঁর 
অদ্রহাসির দাপটে ন্তম্তিত ও নির্বাক হয়ে রইল। মুল জীবনধার। থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে হেথার হোথার গড়ে উঠল অসগ্খ্য আশ্রম 9 খান্কা। মত ব্যক্তির 

কবরের উপর নিস্সিত হল বড় বড় "মজার" ৪ তাতে চল্ল গুহাপন্থ(় সাধন- 

ভজন। বাগদাদের অভিজাত শ্রেণীর ভোগোন্ন্তত! রোমনগরীর উচ্ছ,ঙ্খল 

বিল/সের সহোদর! হল; এক মুসলমান অমিত এশ্বর্সের অপ্রিকারী হল, অন্য 

মুসলমান উদর-পৃত্তির জন্য আশ্র নিল ভিক্ষাত্তির। তখনও শাহী মসজিদে 
আজান হাক্ছে “মুয়াজ্জিন? ; খুহ্র্তের জন্য অবারিত হচ্জে মসজিদী সামা এবং 

স্বৈরাচারী সম্রাটদেরকে খিতীব" ঘে|ষণ| করে চলেছে খলিকাত্ুল মুসলিমীন' 
বলে। 

স|ধারণ মানুষ দেখলে। এ সেই গতান্গতিকহা' সেই বিভেদমূলক সমাজ. 

_ যার মধ্যে অহঙ্কার ও হীনমন্যত|কে অ!ইনের অন্ুশাসনে শৃঙ্থলিত করে 
প/শাপ।শি বস করার জন্য বাধ্য কর! হযেছে । কোথায় শান্তি কোথায় 

সাম্য! রন্থুলুল্লাহ্র সকল সাম।জিক প্রচেষ্ট৷ ঘেন একটা স্বপ্ন বলে প্রতীয়মান 

হল। সমাজে বিভেদকে প|ক।প|কি কর।র জন্তা যত্রের বিরাম নেই শাসক- 

গোচির । উদারত|র নামে আমদ|নী হতে থকে কত ন| ইসলাম-বিরোধী 
মতবাদ ।-....-দিন যাঁষ, মান্ুম বুঝে, র।জত্ন্ত্র চিবস্থায়ী; গরীবের ছুঃখ 

চিরস্থায়ী; পাপ চিরস্থায়ী; ত|র বিপরীত পুণ্যও চিরস্থ|রী ।...স্থতরাং আর 
ভয় নেই স্বৈরাচারী শাসক ও সমস্ততান্ত্রিক সমাজের । মানুষ এখন যত ইচ্ছ! 

ইসলামের চর্চা করুক-_পর্মে উদ।র ][.815562-€516০-নীতি অবলম্থিত হোক্। 

চলুক-_শশিয়াস্ন্লীর 'মজহবী”-দন্দ ; শরীয়ত ও ম।'রেফতের মধ্যে বিভেদ রচিত 
হোক; কেউ সংস।রকে মায়া কিংবা দুঃখের নিকেতন ভেবে বিজন মরু-কান্তারে 

প্রয়াণ করে পরলোকের জন্য সাধন-ভজনে আন্মনিয়োগ করুক । সুলতানের 

প্রাসাদের অনুরূপ করে €রী কর! হোক সংসারত্যাগী ফকিরের সমাধি ও 

আস্তান। । ন্বৈরু/চারী সম্রাট নগ্নপায়ে ফকিরের দরব|রে আগমন করে প্রমাণ 
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করুন তিনি ধর্মভীরু । বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তি; জীবন, মায়া-মরীচিকায় 
রূপান্তরিত হয়ে সাধ|রণ বোধ-বুদ্ধির আওত|র ব|ইবে চলে যাক্। 

হ'লও ত|ই। শরীয়তের অনুসারী মানুষ “জেহাদে'র কথ! তুলে শুধু 
নামাজ, রোজ, হজ ও জাকত অনুশীলন করতে লাগলেন। মা'রেফতের 

অনুসারী মানুষ 'নফ সকুশী'তে ডুবে গিয়ে ভাবলেন - জেহাদে আকবরের 
অনুশীলন হচ্ছে ! টম্বর/চারী সুলতান তীর এখবরধ-পিপ|স! চরিতার্থ কর।র জন্য 

পাশ্ববর্তী অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে সেটাকে বল্লেন” কুফরের বিরুদ্ধে 
জেহাদ । 

অসায্যের উপর স্থাপিত বিভেদমূলক সমাজে লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, 

অসংযম প্রভৃতি যে-সব মনে|ভাব বাক্তি-চবিত্রকে অধিকার করে, স্থফীগণ 

স্ব(ভাবিকভাবেই সেগুলিকে ধর্মজীবন লাভের পরিপন্থী বলে দেখলেন এবং এই 

দেখাকে ম।মুষের অন্তরস্থিত বিকৃতি বলে নির্দেশ করলেন । স্বতর|ং স্থুধীপন্থায় 
পূর্বেক্ত বিকৃতি-সংহারই হল সাধনার পথে প্রথম কর্তব্য। দাধনার দ্বিতীয় 

পর্য/য়ে জন্ম নিল ত্যাগ, তিতিক্ষা, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববেধ। 

এইভাবে স্থকীর। ইসলাম-সমধিত ব/ক্তি-চরিত্রের উপযোগী ত্যাগ-তিতিক্ষা, 

ংযম-সেবা ও খোদাপ্রেমের প্রচ|রক হন। বহু ঈশবরব|দের স্থানে 

একেশ্বরবাদকে সংস্থ/(পিত কর।, সর্বমানবের প্রতি মমত্ববোধ, সাম্যবোধ 

এবং ব্যক্তিগত শুদ্ধির বাণী প্রচার কর।র দায়িত্বও তর|ই গ্রহণ 

করলেন। তাদের চরিত্রের মহত্ব ও পবিত্রতা, তাদের দৃষ্টির উদ|রত। ও হৃদয়ের 

প্রেম/9্তা সাধারণ মুসলিমের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ণ করল। তাদের 

ব্যক্তিত্বকে ঘিরে রচিত হল শ্রেয় ও প্রেয়ের তেজন্তিলকীয় মাহান্ম্য । এইরকম 

সামজিক পরিপ্রেক্ষিতেই অ।রব ও মন্যপ্র/চোঃর দেশগুলিতে স্ফীব|দের উদ্ভব 

হয় ও ত|র জনপ্রিয়ত। ক্রমে বেড়ে চলে । (স্থকীবাদ ও আমদের মম|জ ।৬১ 

অত:পর দেখ। যায় হজরত মহম্মদ (দ:)-এর তিরে[প|নের শত|ব্দীকাল 

মধ্যেই মুসলম।নগণ ধীরে ধীরে স"সার তা।গের ও সম|জ সম্পর্কে উদ(সীনত|র 
মনোভাবকে শুধু হজমই করে নেয় নি বরং তেমন মতব|দের অন্ুস|রীকে মহত্বের 
দ্বার! চিহ্কিতও করেছে । এই সময়ের মধ্যে ইসল|মের ঘত অ।দর্শকে পুনকদ্ধার 
করতে ইব্রাহিম, ইমাম মালিক প্রমুখ নির্/তিত হরেছিলেন। হজরত 

বায়োজিদ পিশ্ত/মী, হজরত বাব! অদহম শহীদ, হজরত শ।হ, জ।ল|ল এমনি, 
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হজরত খ|জা মঈনুদ্দীন চিখতি, হজরত গের|টাদ এবং অ|রো বন্ধ 
পীর-দরবেশ এদেশে ধর্ম|দর্শ গ্রচ।র|খ৫ে আগমন করেন। তার! জাতির কথ! 

সমাজের কথ ভাবেন নি। যেখানে মানুষের পতন হয়েছে, মানুষের করুণ 

বিলাপ ধ্বনিত হয়েছে, তর। সবকিছু বিস্বাত হয়ে সেইসব মানুষকে আপনার 

ক'রে নিয়েছেন,_তাদের জন্য প্রয়োজনে অনেকে জীবন পর্যন্ত দান করে 

শহীদহ য়েছেন। 

স্থকীগণের এদেশে আগমনের ইতিহাসে দেখ। য|য়,__শুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে 
বহু আরব বণিক দলে দলে বাণিজ্যপেত ও নৌচালনা করে বিভিন্ন দেশে 
যাতায়ত করতেন। এইভ|বে ত|দের সঙ্গে এদেশের বহু প্রাচীন সম্পর্ক 

স্থাপিত হ্য়। 

রাজসাহী জেল[র পাহড়পুরের বৌদ্ধবিহ।রের ধ্বংসন্তপে আবিষ্কৃত একটি 

প্রাচীন আরবীয় মুদ্রা (অ|ব্ব|সীয়া খলিফ। হারুন-উর্ রসিদ এর রাজত্ব ক৷লে 
৭০৮ খৃষ্টাব্দে আল্ মুহম্মদীয়৷ ট/কশ।লে মুদ্রিত।) থেকে তার প্রমাণ পাওয়া 

যায়। (স্থফীবাদ ও আম।দের সমাজ )1৬১ 

খুষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বন্দর আরবদের উপনিবেশে 
পরিণত হর । হজরত স্থুলতান বায়েজিদ বিশ্তামী সম্ভবতঃ খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর 
শেষার্ধে ইসল।ন ধর্ম গ্রচার|৫ে চট্ট গ্রামে এসে থাকবেন । খুষ্টায় দশম শতাব্দীর 

মাঝ[মাঝি চট্টগ্রমে ইসলাম ধর্ম বহু বিস্তৃতি লাভ করে। খুষ্টীয় স্রয়োদশ 

শতাব্দীর প্রথমে গাজী ইখতিঘ।র-উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক প্রথমে 
র/জশক্তি নিয়ে গৌড়-লক্ষ্ণাবতী অধিরুত হয়। পরবর্তী সময়ে অনেক পীর 
দরবেশ বঙ্দে আগমন করেন। এই সময়ে সনাতনী রক্ষণশীল হিম্দুসমাজ 

কৃকি অন্ুশ্থত বর্ণাশ্রম প্রথর অপপ্রর়ে(গে উচ্চবর্ণের লোকের নিকট 

খ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবর্ণের লোকেরা স|ম।জিকভাবে নিধাতন ভোগ করতে 

বাধ্য হতেন। তীর! ইনল|মের উদ|রতায় আবু হয়ে মুসলিম হলেন । 

ডক্টর ভূপেন্্রনাথ দত্ত লিখেছেন, হিন্দু সম|জের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থ(র হাত 

থেকে নিন্ত।র লাভেৰ আশার ভরতের পতিতের। দলে দলে সাম্যব|দী নবধর্ম 

গ্রহণ করল। ভারতের জ।তীয় রজশক্তি ও তৎ প্রতিষ্ঠিত সম|জ তাদের প্রতি 

কেনদিন ন্যয় বিচার করেনি; সেজন্যে এর। একব!র আশ্রন করে বৌদ্ধধর্ম, 

-_ আবার মুসলমান রাজশক্তি একটা সামাবাদী সমাজ পদ্ধতির স্থবিধা 
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দেখানোর পর ছুটে চলে যায় সেই দ্রিকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এই 
যে, যে সব স্থানগুলে|কে ব্রাহ্মণের! ব্রাত্যদের দেশ আর বৌদ্ধ প্রধান দেশ বলে 

ধ্রা্ষণবজিত, স্থান হিসাবে ঘ্বণা করত, সে সব আজ হয়ে দিয়েছে মুসলমান 

প্রধান। (বাঙ্গালার ইতিহাস )। 

ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, _সাম।জিক চিন্ত/ধ|র[র ক্ষেত্রে এই 

উদারতা এবং সমান অধিক|রের অ।দর্শই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। 

( মানবধর্ম ও বাংল! ক|ব্যে মধ্যযুগ ) 1৭২ 

গীর দরবেশদের দরগাহ ও আন্তানায় জাতিধর্ম নিবিশেষে সকলের প্রবেশ- 

অধিকার থাকায় সেগুলি সবার পুণ্যতীর্থে পরিণত হণ। পীর-দরবেশদের 

সামান্য আন্তানাগুলি শাস্ত্রের নীরন আলোচন৷ বা ধম সংস্কারের পরিবর্তে 

প্রাণের লীল| ও আত্ম!র স্বাভাবিক স্ফুরণে পূর্ণ ছিল। এই আস্তানাগুলি 

বিজিত ও বিজেতার মিলনস্থল। ( পূর্ব প|কিন্তানের সৃফী সাধক )।২« 
খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে হিন্দ, ও মুসলিমের মধ্যে সমশ্বয়ের চেষ্টার স্থাত্রপাত 

হয় সমন্বয়ের অগ্রদূত তৎকালীন পীর-দরবেশগণের মাধ্যমে । তাদের সে 
প্রচেষ্টার লিখিত কোন নিদর্শন আজ নেই। তারা এদেশের ভাষাকে আয়ত্ত 

করেছিলেন, এ দেশের ভ/বজগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন,__প্রাককতিক 

অবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন, _নিধাতিত স|ধ|রণ ম|ন্থষের দুঃখের ভাগ নিয়ে 

সামগ্রিকভাবে মানবীয় কল্যাণকর পরিস্থিতির সঙ্গে মিতালি করেছিলেন। 

অপরপক্ষে তর! মানুষের প্রতি সামাজিকভাবে অন্যায়-অত্যাচ।র, ব্যক্তিস্বার্থগত 

শাসন-শোষণ প্রতিরে।বের জন্য জীবনপণ সংগ্রম করেছিলেন এবং শেষ পর্যস্ত 

এদেশের আজ্মার সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করে দিয়েছিলেন। 

খষ্টীয় এক।দশ শতাব্দীতে আবু রনহান মোহাম্মদ ইবনে আহম্মদ আল্- 
বেরুনী সংস্কৃত ভাষ। ও ভারতবধাঁয় জ্ঞ/ন জগতের পরিচয় লাভ করেন এবং 
“কিতাবআত, তহকীক-আল্-হিন্দ নামক বিশ্ববিখ্য।ত গ্রন্থ রচনা করেন। 

তিনি ইসলামি আদর্শভিত্তিক জ্ঞান-জগতের দ্বার ভারতীয়দের নিকট উন্মুক্ত 
কর।র মাধ্যমে সমন্বয়ের গৃত্রপত লিখিত আক|রে উপস্থথপিত করেন। 

স|মগ্রিক কল্যাণকর সেই ইসলামী ভাবজগত তথ! সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় 

কল্যাণকর ভাবজগত তথা সংস্কৃতির সমন্বয় প্রবহ অগ্রসর হয়ে চল্্তে 

থাকে। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌল।না আক্রাম খ, হজরত মহম্মদ (দ:)-এর 



উপক্রমণিক। * 

কখ|য় এনে 'সর্ব ধর্ম-সমস্বয়কে তার চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বলে বণনা 
করেছেন । (সাধক দ।রা শিকে(হ) 1৬৩ 

রেজাউল করিম সাহেব লিখেছেন _স্থকী মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে 
ইহ। সকল ধর্ষের সহিত খাপ খেতে পারে । (সাধক দার! খিকোহ্) ৬৩ 

কিন্ত সংস্কৃতি সমন্বরের ন|মে ঘ। ধর্ম অর্থাৎ বিশ্ব-কল্যাণ আদর্শ থেকে 
বিচ্যুত, ইসলামে তর কোন মূল্য স্বীকৃত নয় । 

পীর-দরবেশগণ এসেছিলেন ইসলম ধর্ম[দর্শ প্রচার করতে, এসেছিলেন 
ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে, ইসলাম ধর্ম-বৃত্ত 
বহিভূত কেন সংস্কৃতির সঙ্গে আপেষের ম(ধ্যমে স।ম্গ্রিক কল্যাণাদর্শ থেকে 
সরে আসবার জন্য নয়। কারণ ইসল|মি আদর্শে ধর্ম ও সংস্কৃতি পৃথক নয়। 
একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ প্রাপ্তির জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রথমই হল ইসলাম ধর্মের 
লক্ষ্য এবং সেই মানমিকতাই ইসলামী সংস্কৃতি। অতএব সংস্কৃতির যে-সব 
আচার-ব্যবহার স।মগ্রিকভ।বে সম।জ কল্যাণের সহাঞক নয়,_ইসলামে তার 
অন্থমেোদন নেই। 

বন্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সম|জে সংস্কৃতি নামক যে আচ|র-ব্যবহার, (য|তে 

বর্ণাশ্রম প্রথ/র অপপ্রয়োগ বশতঃ ) স্থানীয অগণা অন্ত্যজবর্গীয় লোকের জীবনে 
মানবতা-অবমানন।ক|রী ওথব্হ হতাশ! টেনে এনেছিল তাকে সজোরে 
আঘাত করতে গিয়ে পীর-দরবেশগণকে কঠোর সংগ্রথম এবং স্থান বিশেষে 

শহীদ হতে হয়েছিল। তদের উচ্চাদর্শের নিকট আনুগত্য দরিষে নির্যাতিত লক্ষ 
লক্ষ মানুষ ইসলামের পতাকা তলে এলেন। কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে স্থৃবিধা- 

বাদীগণ উপায়ন্তর ন। দেখে সহ।বন্থানের হন্ত প্রসারিত করলেন। তৎকালীন 
সহবস্থান নীতির বিভ্রান্তির স্থযোগ নিয়ে তারা বিশ্ব-কল্যাণকর 

মানবতাদর্শ থেকে বহু দূরে সরে গেলেন, সংস্কৃতি সমন্বয়ের ন|মে বিচ্যুত 
জীবন দর্শনকে নিয়ে নিজেদের স্ব৫থসিদ্ধির মানসে এগিয়ে এলেন এবং সাধ|রণ 

মানুষকে সেদিকে প্রলুন্ধ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। 

এবিষয়ে কয়েকটি রূঢ বান্তব বক্তব্য প্রকাশিত আছে । কেহ লিখেছেনঃ 

হিন্দু-মুসলিমের কুসংগ্গ(র9 মিলতে ল৷গল। ক্রমে গাজীখিয়া, পাচ পীর, পীর 
বদর, খজ। খিজিবের পূজ। চলল । ৬ব। গাজা খার "সখী সবুবর' তীর্থ হিন্দু- 



টু ব|ংল। পার-স|হিত্যের কথ। 

মুসলমান-শিখের তীর্থস্থন | --.-.বাংল।দেশে সত্যপীর ও সতান|র|য়ণ, হিন্দু 
মুসলমানের উপাস্য । (ভারতীয় মধ্যযুগে স|ধন।র ধ|র। )।৭০ 

তত্বগতরূপে দৃ্ই হলে ইসলাম এতই অসহিযুঃ ও হিন্দু ধর্ম এতই স্বতন্ত্র 

ও মিশ্রবজনক।রী থে এ ছুষ়ের সহবস্থছন অসশুব। কিন্ত খাপ্তব অবস্থা যে 

কে।ন তব্বের চেঘ়ে শক্তিশ/লী ও অমোপ, এবং এক এতকের মন্যেই বংলা 

(দেশের মুসলিম শ/সকের। উপলদ্ধি করেছিলেন যে এদেশকে অধিকৃত ব।খতে 

এখং দিল্লীর প্রত/প অন্বীক।র করে শ্বাধীনত। বজ|র রাখতে গেলে 

স্থ/নীরধের বিরোপীতে পরিনত কর! চলে ন। এবং সকল ভূষ্মীদের পরিবর্তন 

কর।ও তদের আয়ত্তের মধ্যে নয় ।-""-"স্থ।নীয় এতিছেোর প্র।বল্য ও স্বাভাবিক 

প|রিপ|শ্বিক প্রভাব এতই শক্তিশ।লী যে, তার। বন্ধ স্থানেই সত্যপীরের পুজা 

প্রভৃতি হিন্দু-ভাবাদর্শ ও সর্ব-প্রাণব|দী মনে।৬।বকে আব্মন্থ করেছিল।--**. 

য|ই হে।ক্, কঠগে।রগাবে ব্যাখাত নীতিতত্বের শিত্তিতে স্থপিত ক্রিশ্চ।ন 

ধর্মের মত ইসল।মও বহুধিন হল এর উন্মেষ |ল/গত মতাদর্শ থেকে সরে 

এসেছে | (এঞ্ণ )15 

ডঃ স্থনীতি কুম।র চট্টে।প|ব/ায় লিথেছেন* -ধর্মত আব্য|আ্সিক জগতের, 

কিন্ত সংস্কৃতি পাথিব জগতকে নিয়ে । মানবীঘ আচ।র পদ্ধতি, শিক্ষ। দীক্ষ।, 

মানসিক উন্নতি, প|রিপাশ্থিকতার প্রভাব এই সবের সমন্রে এক অপূর্ব 
মনে|ভাবই হচ্ছে সংস্কৃতি একথ| সত্য যে পর্সের আদর্শ সংস্কৃতির উপর 

প্রভব বিস্ত।র করে; কিন্তু তাই বলে ধর্ম ও সংস্কৃতি একই বন্ধ নয়। সেই জন্য 

বিভিন্ন ধর্মের মণ্যে সমহর সাবন ঘতই কঠিন হউক ন। কেন বিভিন্ন সংস্কৃতির 

সমগ্বর সাধন কঠিন তে। নয়-ই, বরং ঘুগে যুগে প্রত্যেক দেশেই তা হয়ে 
আসছে । পৃথিখার কোণ শক্তি এ সমন্ধয়ের গতি রেণ করতে পারবে ন।, 

সমন্থরের কাজ অনন্থক।লবা।পী চলতে থ।কবে, এতে ক।বে। কোন বাধ। টিকবে 

ন!। (সাবক দ।র1 শিকে|হ £ ভূমিক। ) 1৬৩ 

স]ণ/রণভাবেই আমর। অঙ্গভব করি সংঙগ্কার থেকে সংস্কৃতি শব্দটির উৎপত্তি । 

সংগ্কর বশতঃ বিনি যে কাজ করেন, ব। বা চিন্ত। করেন, ব। ঘষে অ।৮।র-ব্যবহ।র 

ক.রন,_ত। তার সংস্কৃতি । যে সংগ্গর কোণ জাতির অ।চ।প-ব্যবহ|র ও 

চিগ্।৬াবন।র পরিচারক তা সেই জাতিৰ সংস্কৃতির পরিচামনক। সংস্কৃতির 

পরিশি “ কতখানি বিভ্ূত সে প্রস্প্ধে স|হিত্যিক গেপ।ল হালদ।র লিখেছেন ঃ 
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সংস্কৃতি বলতে বোঝ।র সমস্ত জ|ন-বিজ্ঞান (9০15006$) ও সমস্ত স্থর্টি-সম্পদ 
(2১705)-অর্থাৎ আমর। যা জেনেছি (প্রকৃতির নিয়ম, নীতি প্রভৃতি ), যা 
করেছি (মন্ত্রশিল্প, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, মানসিক প্রয়!স, 
চিন্ত।-ভবন।, নৃত্য-গীত, চিত্র-কাব্য প্রশ্নতি )। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই 
একটি এলাক। | শিল্প বলতে বোঝায় বান্তব স্থষ্টি আর মানস-স্থষ্টি ুই-ই। 
কারণ ছুই ইস্থষ্টি। (বাঙালী সংস্কৃতির রূপ )1%২ 

সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা ব৷ ব্যাখ্য। থাকুক, পীর-দরবেশগণের আগমনের পর 
বঙ্গদেশের সংস্কৃতির কি পরিচয় আমর। প|ই ! আমর] প|ই, _গীর-দরবেশ অর্থাৎ 

স্থফী মতাবলম্বী সাধক ও ধর্মপ্রচারকগণের প্রচ/রিত অ।দর্শভিত্তিক ভাবন! এবং 

তদ্জ।ত সংস্ক(র থেকে উৎপন্ন কর্মপ।র। অনুসরণ করার মানসিক অবস্থা । বঙ্গে 

ইসলাম আগমনের পর হিন্দু ও মুসলিমের মন্যে তা মিলনের সেতুবন্ধ রচনা 
করেছে । একেই বল। হল হিন্দু-মুসলিমের মিশ্র-সংস্কৃতি বা! গীর-সংস্কৃতি | 
এই পীর সংস্কৃতি উৎপত্তির পশ্চ।তে ত্রিমুখীন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা__ 

ধর্ম প্রচ/রকগণের উদার ও সংঙ্গারমুক্ত মনে।ভব, এদেশের প্রকৃতি (বিঙুতে্ে] 

৪।)1101/1051)0) এবং সংক্ষর ব। ০41৪. পীর সংস্কৃতির নিম্নলিখিত 

সাধ|রণ বৈশিষ্ট্যগুলি থেকেও ত| প্রম।ণিত হতে পারে »_ 
ক) মুসলিমগণ পীরের আত্ম।র শান্তি কামনা করে জিয়ারত করেন । 

হিন্দুগণ পীরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করতে ন|ন।বিদ অর্থ্য প্রদান করেন। 

খ) জাতি-ধর্শবর্-নিবিশেষে সকল ভক্ত গীরেব দরগাহ. অর্থৎ 

সম[ধিস্থানে ব| নজরগাহ, অর্থ/ৎ কল্পিত দরগ।হে হাজত, মনত ও শিরনি প্রদ!ন 

করেন। 

গ) মুসলিম আদর্শে দরগ|হে কোরান পাঠ হয়, কিন্তু নামাজ অনুষ্ঠান 
হয় না। হিন্দু আদর্শে লুট প্রদত্ত হয়, সন্তান কামনায় বা রোগ নিরাময় 
কামনায় দরগ|হে ইট বাধ। হয়, ফুল প্রদত্ত হর এবং ভক্তগণ কর্তৃক শান্তি-বারি 

গৃহীত হয়। বৌদ্ধ আদর্শে অনেক জ/য়গ|য় জীব হত্যা না করে পীরের স্মরণে 
গরু, মুরগী প্রভৃতি বনে নিয়ে গিয়ে হ|জত-স্বরূপ মুক্ত করে দেওয়৷ হয়। 

ঘ) পীরগণের মৃত্যু-ব|ধিকীতে হিন্দু-মুসলিম জনসাধারণ দরগাহ বা 
নজরগ|হে সাড়ম্বরে মেল! অনুষ্ট।ন উদ্যাপন করেন। দরগাহের সেবায়েতগণ 

অতিথি সংকার করেন। 



১০ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

ঙ) হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীরের অলৌকিক কীন্তি-কথা-ভিত্তিক ক।বা, 
ন।টক বা জীবন-চরিত রচনা করেছেন। এই সকল কাব্য, নাটক|দি রচনা, 

পঠন-প/ঠন এবং শ্রবণের মাধ্যমে তারা আনন্দলাভ কর|র সাথে ধর্মান্ষ্ঠান 

করছেন বলে মনে করেন । 

এ সবকে ভিত্তি করে পীর-সংস্কৃতি জনসাধ।রণের মধ্যে প্রচারিত হতে 

থাকে। 



পীর-মহিত্য 

স্থকী মতাবলম্ষী ইসল|ম ধর্মপ্রচারক পীরগণকে কেন্দ্র করে বে বাংলা 
জীবনী সাহিত্য গড়ে উঠেছে, সংক্ষেপে ত|-ই পীর-সাহিত্য। 

বাংল। পীর-সাহিত্য, “মঙ্গল' জাতীয় সাহিত্য । মঙ্গল এই জন্যই বল! 

হয়েছে, পীরভক্ত হিন্দু-মুসলম|ন জনস|ধারণের সংস্করর এই যে, পীরের জীবন 
ক।হিনী ও তার অলৌকিক শক্তিকথ! পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে শ্রোতা বা 
প1ঠকের পুণ্য অর্জন হয়, যার ফলম্বরূপ তদের জীবনে মঙ্গল বা কল্যাণ 

হয়ে থাকে । 

আবার “বিজয়” অর্থে 'মঙ্গল' শব্দটি গ্রহণ করলেও বলা যায় যে, ইসলাম 

ধর্মপ্রচ/রক পীরের বিজয় অভিযানকে নিরেই পীর-সাহিত্য গড়ে ওঠায় তা 

মঙ্গল সাহিত্য বটে 

এখানে পীর-সাহিত্য বলা হল; ক।রণ, এই স|হিত্যধারাক়, পীর-কাব্য 

পীর-নাটক, পীর সম্বন্ধে গগ্যে রচিত জীবন-কথা ও পীর লোক-কথা পৃথক 
পৃথক ভাবে স্থান পেয়েছে । অতএব পীর-সাহিত্য, ধা হিতের সহিত বর্তমান, 

তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করলে স[হিত্যে, মঙ্গল বা কল্যাণের কথা আপনা 

আপনিই এসে পড়ে। স্ত্বতরাং পীর-সাহিত্যকে আর আলাদাভাবে পীর 

মঙ্গল সাহিত্য বলে উল্লেখ কর।র তেমন আবশ্তকত। এখানে নেই । 

পীর-স|হিত্যকে প্রধ/নতঃ চ।রভাগে বিভক্ত কর। হল | যথা__-১। পীর- 
কাব্য, ২। পীর জীবনী গণ্য রচনা, ৩। পীর নাটক ও ৪। পীর লোক-কথ|। 

বাংলা পীর-সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু বক্তব্য আছে, যাতে 

এ-দেশের সমাজ ব্যবস্থায় অনৈশ্নামিক চিত্র, ইতিহাসের অঙ্গ হিনাবে এসে 
পড়েছে । ইসলামী মূল আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে এদেশের কিছু কিছু 

মুমলিমের পক্ষে অগ্রগ|মী হওয়ার চিত্রও তাতে রয়েছে । অবশ্ত তাদের কোনে 

প্রবাহ আজো রুদ্ধ হয়নি। সাহিত্যরূপ সমাজ-দর্পণে তার প্রতিফলন হওয়াই 

স্বাভাবিক । তাই বাংলা পীর-স। হিত্য, হিন্দু অ|দর্শের ওপর ইসলামী আদর্শের 



১২ ব|ংল। পীর সাহিত্যের কথ 

প্রভাব বিস্তার ও ধীরে ধীরে তা সংমিশ্রিত হওয়ার একটা তথ্যনির্তর ধারা- 
বাহিক সাহিত্য-ইতিহাস বটে। হিন্দু আদর্শ থেকে ইসলামী আদর্শে উত্তরণের 

প্রচেষ্টার মধ্যে ঠিক এই কারণেই অনৈহ্ামিক চিত্র সপ্গলিত কিছু ইতিহ|স 
তাতে থাকতে পারে। এই প্রসঙ্গে এ দেশে ইসলামী রেনে্সাসের অগ্রদূত 
সপ্ত/হিক মুখপত্র “মিজান-এর (১৫ই জুন ১৯৫৫) সম্পাদকীয় অংশের 

বক্তব্য লক্ষণীয় ;__ 

“এদেশের মুসলমানরা প্রধ/নতঃ হিন্দুদের বংশধর । ওদের পুর্ব- 

পুরুষরা এককলে হিন্দুই ছিলেন, তাই মুসলমানদের মধ্যে অ|জো অনেক 

হিন্দু অচার-আচরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসব ক।জ অনেক ক্ষেত্রেই 

তারা জ্ঞ/তসারে করেন না। সত্যি কথা বলতে কি, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব 
রূপান্তরিত হয়ে তাদের ধর্মীয় চেতন|র মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে, 
অথচ সে সম্পর্কে তারা অসচেতন। তাই শরীয়তের সুক্ষ/তিকুল্্ম সীমা নিয়ে 
চুলচের] বিশ্লেষণ এখানে বড় কথা নয়,_ বড় কথ। হচ্ছে মুসলম[নের সচেতন 
মুসলমান হওয়া ও তার কৃত কার্ধাবলীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া” 



গীর-মাহিত্যের মূল্য 
যে কোন সাহিত্য, তার সাহিত্য গুণ যত লঘুই হোক, তন্ ত৷ সাহিত্য 

হিস|বে কিছু ন1 কিছু মুল্যবান বটে। কোন রচনা, সাহিত্য হয়ে উঠেছে কিনা 
তার মানদণ্ড নির্ণয়ে নান। মনীষীর নানা মত । সাধারণ ভাবে অনেকে সাহিত্যের 

মূলা তার রস বিচারের মাধ্যমে নির্ধারণ করেন ৷ অবশ্ঠ রস বিচার সহজসাধ্য 

নয়। এক জনের কাছে যে রচন। স্বন্দর বলে অনুভূত হবে, অন্যজনের ক।ছে তা 

ততখানি সুন্দর বা অ|দৌ স্থন্দর নাও হতে পারে । একেবারে অজ পল্লী গরমের 

নগেন মাহাতো ঝড় জোর স্থর করে প|চালী পড়তে পারে, এবং পড়ে সে 
রসাম্বাদন করে আনন্দ অগ্রভব করে কিন্তু তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী"র 

রস গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। আবার কল্ক।ত|র অমুক সাহিত্য সংঘের সম্পাদক 

অপ্যাপক শ্রীঅমৃক, 'উর্বশী' কবিতার রস-মাধূর্য অন্থুভব করে তার তারিক 

করতে পারেন, কিন্তু তার পক্ষে 'পীর গোর]টাদ' পাঁচালীর রসাস্বাদনে 

কিছু মাত্র তৃপ্তি না পাওয়া ম্বাভাবিক। 

সাহিত্য তা যত প্রস|দগুণ সম্পন্থ হোক, কালের অমোঘ গতিতে তার 

মূল্যমনের তারতম্য হতে বাধ্য । অধিক।ংশ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বা রসমাত্রা-বোধ 

কম হয়ে থাকে । ক|রণ সমাজ বিবর্তনশীল বলে যে সমাজব্ব্যবস্থার চিত্র 

তাতে প্রতিফলিত হয়, ত। অন্য কেন সমাজ ব্যবস্থার মানুষের কাছে ততথানি 

হৃদয় গ্রাহী হয় না। তাছাড়। যে সাহিত্য কোনে নিদিষ্ট স্থানকেন্দ্রিক কাহিনী 

নিয়ে রচিত, তাকে অন্য স্থানের লোক সেই পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 

না৷ হওয়ায়, সামগ্রিকভাবে অনুধাবন ও রস গ্রহণ করতে পারে না। তাই 

বলে সেই স্থানের এবং সেই কলের স|হিত্য মূল্যহীন নয় । 
স।হিত্যের অন্যতম প্রধ!ন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তা সমাজ-দর্পণ বা 

সম[জ-চিত্র। কোন স্থান ও কালের সম!জ জীবনে যে উথ্থান-পতন, যে দন্দ- 
সদ্ধি ঘটে, যে হ|সি-ক।ননা। দেখ। দেয়, যে প্রেম বিরহ যে আনন্দ-বেদনা জাগে, 
যে ইতিহ।স স্থষ্টি হয়, ত।র স্থ।য়ী দর্পণ হল তখনক।র সেই স্থ/নের সাহিতা। 

অতএব সেই সম।জ ব্যবস্থ।র অর্থনৈতিক, সামাজিক. রাজনৈতিক, শৈল্পিক, 
দ্শনিক অবস্থ! প্রভৃতির একমাত্র পরিচায়ক হল তার সাহিত্য। অতএব 

পীর-স[হিত্যের রসমূল্য করে৷ কাছে যত কম থাক, সম[জ-চিত্র হিসাবে তার 
স|হিতা মূল্য কোন দিন অপ|ংক্কেম হতে পারবে ন।। 



পীর-সাহিত্যের এঁতিহাসিক পটভূমি 
থৃষটীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ভ|রতবর্ধে ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণের আগমন 

ঘটতে থাকে । সুফী পীর-দরবেশগণ সেই সময় থেকে এদেশের জনসাধারণের 

মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। তখনও বাংল! সাহিত্যের প্রথম 
নিদর্শন "চর্যাশ্্ধ্যবিনিশ্চয়,এর পদগুলি রচিত হয় নি। 

বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগ হল স্বর্ণযুগ । এই যুগেই বাংল! কাব্য সাহিত্যের 
নানাদিকে চরম উৎকর্প পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে দেবত৷ বা দেবতা স্থানীয় 
চরিত্রকে কেন্দ্র করে প্রশস্তিজ্ঞাপক কাব্যের ব্যাপক প্রসার দেখা যায়, এবং 

দেব ধর্ম-ঠাকুর, দেবী মনসা, দেবী চণ্ডী, ঠাকুর রামচন্দ্র, ঠাকুর কৃষ্ণচন্দ্র, পীর- 
দরবেশ প্রভৃতিকে নিয়ে পাচালী-কাব্য রচিত হতে থাকে । 

দেব-দেবীকে নিয়ে রচিত পাঁচালী কাব্যধার1 আধুনিক যুগে এসে প্রায় রুদ্ধ 
হয়ে গেল,__কিন্তু পীর-দরবেশগণকে নিয়ে রচিত কাব্যধার। রুদ্ধ হল না। এর 

মূল কারণ হ'ল, দেব.দেবী চরিত্র ভিত্তিক সাহিত্য ধারার পাশে এই পীর দরবেশ- 
গণের মানবীয় জীবন-ভিত্তিক সাহিত্য ধার।র উত্তরণ ও তার শ্বতন্ফে,্ত প্রসার 

২ তৎক/লের মানবতাবার্দের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার ৷ পীর-দরবেশগণের চরিত্র 

ভিত্তিক সহিত্য ধারায় সম্পূর্ণভাবে মানবতাবাদ-আদর্শ হ'ল সোচ্চার,._য!র 

ফলে তাতে এল খরবেগ। তই বাংল! সাহিত্যের এই হ্বর্ণযুগে শ্রীচৈতন্যাদেব 
থেকে অ|রন্ত করে তংপরবর্তাকালের আদর্শ মানব-জীবন ভিত্তিক সাহিত্য 
রচনার প্রবণত। বিশেষভাবে দেখ। দ্িল। এইভাবে বাংল! সাহিত্যে পীর- 

পীরানীগণের জীবন কথা» কাব্যে, ত! থেকে আধুনিক যুগে গগ্যে রচিত হ'ল 
এবং শেষ পর্ধস্ত নাটকের যুগে সে কাহিনী নাট্যরূপ নিয়ে অভিনীত হ'তে 

আরম্ভ করুল। 

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ব|ঙালী নর-নারীর সমাজ-চিত্র এই গীর-সাহিত) 

মাধ্যমেই প্রথম লিখিত অ|কারে বাংল! ভাষার প্রকাশিত হওয়ার স্থাত্রপাত হতে 

থ|কে। পীর পাঁচালী কাব্যসমূহ হল তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের 
সংস্কৃতির একমাত্র পরিচায়ক । আধুনিক যুগে উপন্যাস ও গল্প সাহিত্য বা 
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জীবনী সাহিত্য রচিত হওয়ার পর থেকে পীর-পাচালী কাব্য প্রকাশের প্রবাহ- 
বেগ কমতে থাকে । আজ কাহিনী-কাব্য স্গ্টির দিন অতিবাহিত হয়েছে । 

ঠিক অহ্থরূপভাবে পীর-পীরানীর জীবন চরিত্র কাহিনী কাব্য।কারে রচিত 
হওয়ার দিন অতীত হয়ে গেছে । পীর কাব্য-স।হিত্য তাই বাংল! সাহিত্যের 

মধ্যযুগের ইতিহ!সে বাঙালী মুলমানগণের একমাত্র সমাজ-চিত্র স্বরূপ হয়ে 
রইল? এবং সেই কারণেই এর এঁতিহ।সিক মূলা অপরিসীম । 

মধ্যযুগ অর্থাৎ তৃকঁ-স্থলতান কর্তৃক বঙ্গে আধিপত্য বিস্তারের সময় থেকে 
হিন্দু-সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে আরম্ভ করে,_যার শেষ 
পরিণতিতে হিম্দুমূসলিমের বাঙালী সংস্কতি আজ একটা অখণ্ড বাঙালী 
সংস্কৃতিরপে গড়ে উঠেছে । যে যে ভিত্তিতে এই মিশ্রণ হয়েছে তা 

প্রধাণতঃ 7-- 

১। মুসলিম রাজশক্তি বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার লাভ করলে তার প্রভাব 

থেকে হিন্দুগণ মুক্ত থাকতে পারেন নি, সহাবস্থান নীতি অন্ত হয়েছিল। 

২। চিশতিয় ও সৃহরাবদীয়। তরীকা'র স্ুধীগণও অদ্বৈতবাদে বিশ্ব।সী। 

তার। প্রাথমিক যুগে ভারতবর্ধে আগমন করেন। হিন্দু অদ্বৈতবাদের সঙ্গে উক্ত 

তরীকা দ্বয়ের স্থকী সাধকগণের মতাদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্ট থাকার ফলে তাঁদের 
মতবাদ এ-দেশে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছিল। আবার, হজরত 

আবছুল কাদের জিলানী প্রবর্তিত কাদেরীয়৷ তরীকা ও হজরত বাহাউদ্দীন 
নকৃশবন্দ প্রবব্তিত নকৃশবন্দীয়। তরীকায় দ্বৈতবাদ বা ত্রষ্টা ও স্থ্টির পার্থক্য 

স্বীক।র করা হয়।৬১ হিন্দু দ্বৈতবাদ তীদের অনুকূলে যাওয়ায় ক।দেরীয়া ও 
নকৃশবন্নীয়। মতব।দও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বতর।ং পীরগণ প্রভাবিত হিন্দু 

মুসলিম নর-ন।রীর মধদ্যে এক সমন্থয়ভব গড়ে ওঠে । ফলে পীর-সংস্কৃতি হিন্দু ও 

মুসলিমের মিশ্র সংস্কৃতি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

৩। স্থ্ফী মতবাদ-অ।শ্রিত মানবতাবাদের আদর্শ, বাঙালী হিন্দুর মনন 

শক্তিতে আধিপত্য বিস্ত/র করেছিল । 

৪1 হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ, জন্মগত ভাবে প্রাপ্ত হিন্দু সংস্কার 

সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে সক্ষম হন নি। 

৫1 খুঁর-শিষ্ত সম্পকিত মানসিকতায় আচ্ছন্ন স্থানীয় সামাজিক 



১৬ বাংলার পীর-সাহিত্যের কথা 

আবহাওয়ায়, পীরগণকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করার দুর্বলতা, তৎকালীন সাধারণ 
মুসলিমের পক্ষে ত্যাগ কর! সহজ ছিল ন|। 

পীর-পীরানীগণের ব্যাপক প্রভাব ভাগীরথী নদীর দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব 

অঞ্চলে যেরূপ পড়েছিল, সমগ্র বঙ্গের আর কে।খাও সেরূপ পড়েনি । এাবষয়ে 

ডক্টর স্থকুমার সেনের বক্তব্য অবশ্ই প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখেছেন__চব্বিশ 
পরগণার পূর্ব ভাগ ও প্রাক্তন যশোহর জেলার পশ্চিম ভাগ - এই অঞ্চল 
অনেক দিন হতেই পীর প্রভাবিত। বড় খা গাজী ও গোর|টাদ পীর উভয়ের 
পীঠস্থান অ।ছে এই অঞ্চলে। এখনও যারা পীরের গান গেয়ে কলিকাতায় 
ভিক্ষা করে তারা পূর্ব চব্বিশ পরগণার লেক। উনবিংশ শতাব্দের ম|ঝের 
দিকে এই সব অঞ্চলে পীরের ছড়াগন কেমন ধরণের ছিল, সে পরিচয় দীনবন্ধু 
মিত্রের “জামাই বারিক" ন।টকের তৃতীয় অক্কে সন্নিবিষ্ট প্যারডি হতে পাওয়। 

যায়। এপ্যারডিতে পীরের গ|নের স্বচ্ছ, অ।সল কাঠমে। ঠিক আছে। 

যেমন) 

ধৃয়া £ মানিকপীর, ভবপ|রে যাবার ল।, 

জরন|ল কফকিরি নেলে, ফেনি খালে ন|। 

অ।রস্তঃ আল্ল। আল্ল। বল রে ভই নবি কর সার, 

মাজ। দুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী প|র। 

শেষ £ ষ।ড়ের মাথ|য় শিং দিয়েছে, মানধির মাথ|য় কেশ. 

অল্প! আল্ল। বল রে ভই পাল। কলাম শেষ। 

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহ।স )।৪১ 

খৃষ্টীয় ষে/ড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যেই পীর-কাব্য রচিত হতে সুরু 

করে। ১৫৪৫ খুষ্ট/ব্দে সত)পীর কাব্য রচিত হয়েছে। বাংল। পীর- 

স[হিতে)র অবির্ভব ক|ল্পনিক পীর ক|ব্য দিয়ে। সত্যপীরই সেই কান্ননিক 

পীর। সত)পীর হিন্দু 9 মুসলিমের নপ্যে সমন্বয় স্থপনকরী দূতন্বরূপ। 

ত|ছ।ড়! হিন্দুর অনেক দেব-দেবী, হিন্দব_মুসলিমের পীর-পীর।ণী 
হিস|বে সাহিত্যে অ।গমন করেছে । হিন্দ,র ওলাই চণ্ডী পীর-সাহিত্যে হয়েছে 

ওল[বিবি। অগ্রূপ ভ|বে বনদেবী থেকে বনবিৰি, মংস্যেন্্রন/থ ও মস্নদ-অ|লি 
থেকে মঞ্ছন্দলী, উদ্ধার দেবী থেকে উদ্ধার বিবি, বাস্তদেবী খেকে বাস্ত বিবি 

প্রভৃতি । ( পুণির কসল )1২৬ 
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এঁতিহাসিক পীরগণের জীবনীভিত্তিক কাব্য, গগ্য-রচনা ও নাটক 
ক্রমান্থয়ে এসেছে । লোককথা অ।গে ছিল, এখনও অ|ছে। ূ 

খুব সম্ভবতঃ কাল্পনিক পীরের সর্ববৃহৎ কাব্য, কবি কুষ্ণহরি দাসের “বড় 
সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার প,থি। এই কাব্যের রচন।কাল উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রারস্তকল। মনে হয় ঞটিই সত্যপীরের সর্বাধুনিক প|চালী- 
কাব্য। এঁতিহাদিক পীর জীবনীভিত্তিক সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক পাঁচালী 
ক।বা "পীর একদিল শাহ, কাব্য । এই কাব্যের রচনা কাল অষ্টাদশ শতাবীর 
শেষার্থ অথবা উনবিংশ শতাবীর শেষার্ষ থেকে বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধের মধ্যে । 

পীর জীবনী গগ্য-সাহিত্য আন্থমানিক বিংশ শতাবীন্ন- প্রথমার্ধে 
রচিত হতে আরস্ত ক.র। মনির্-উদ্দীন ইউন্্ফ সাহেবের "হজরত ফ।তেমা” 

ন|মক গ্রন্থ বাংলা ১৩৭৩ স|লের পয়ল! বৈশাখে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে 
এই শ্রেণীর আরে। গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । | 

পীর ন!টক আন্ুম।নিক উনবিংশ শতাব্দীর শেষে বা বিংশ এভারী। 

প্রথম দশকের মপ্দো রচিত হতে আরম্ত করে। নাট্যকার সতীশচন্দ্র চৌধুরী 
মহাশয়ের 'বনবিবি' ন।টকের রচনাক।ল ১৯১০ খৃষ্টাব্র | 

পীর লে।ককথাগুলি, য1 বড়পীর স|হেবের জীবনী-গগ্ঠ সাহিত্যে অলৌকিক 
কীত্তিকলাপ শীধক অংশে গরক|শিত হয়েছে, তা বঙ্গদেশের সমাজ-- 

ভিত্তিক নয়। বঙ্গদেশের সমাজভিত্তিক পীর লোককথা খুব সম্ভবতঃ আবদুল 
অ।জীজ অ।ল্ আমীন সাহেব রচিত 'ধন্ত জীবনের পুণ্য ক।হিনী' নামক গ্রন্থে 
বাংলা ১৩৬২ সালের পয়ল! ফস্তন তারিখে সর্বপ্রথম প্রক|শিত হয় ।. 

পীরের প।চালী-কাব্য অ।জো৷ বহু বাঙালীর ঘরে পঠিত হয় । সত্যপীরের 

পঁচ|লী, সত্যপীরের শিরনি প্রদান ব্রত প|লন উপলক্ষ্যে পঠিত হয় । 
প্রাতি বংসর পীরের দরগ!হে “মেলা উপলক্ষ্যে লোক-গায়কগণ ঢোলক 

হারমনিয়ম খঞ্চনী প্রভৃতি সহযোগে পীরের গান পরিবেশন করে থাকেন। 

পীরের জীব্নী-গগ্য সাহিত্য অ|জে। গ্রাম বাংলার সধারণ মানুষ ভক্তিভরে 

প।ঠ করেন। 

পীর নাটক অজো বাংলার বহুগ্রমে খুব উৎসাহ সহকারে অভিনীত হয়। 

স।পারণ দর্শকের সমবেত হওয়া এবং সেই অভিনর দেখে স্বতৎম্ষুর্ত অভিপ্রকাশ 



১৮ বংল। পীর-সাহিতোর কথা 

করা ত।র জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত । আমি জানি ১৯৫১ খুষ্টব্দের জানুয়ারী ম|সে 
চব্বিশ পরগণার হ।সনাব|দ থানার অন্তর্গত ভবানীপুরে 'বনবিবি' ধোন দুখের 

প|ল৷। নাটক স|ফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। 

পীর-লোককথা এবং প'রপ্রবাদদ বিশেষভাবে পল্লী অঞ্চলে আজো বছল 
প্রচলিত। 

সাম্প্রতিকক!লে প্রকাশিত কয়েকখনি পীর-সাহিত্যের নাম ও তাদের 
প্রকাশকাল উল্লেখ কর। হল ;__ | 

১। শঙ্করাচার্ধ ও ব।মেশ্বর বিরচিত সতান।ব|য়ণের প[চ।লী £ সম্পাদনায় 
কৃষ্ণচণ পণ্ডিত। সম্প।দন!কাল- বাংলা ১৩৫৫ সালের আশ্বিন মাস। 

২। হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক অলি সাহ. সাহেবের জীবন 

চরিতাখ্যান £ গৌরমোহন মেন £ দ্বিতীয় সংস্করণ, ব।ংল! ১৩৬৫ সাল। 

৩। ফুরফুর! শরীফের ইতিহ।স ও আদর্শ জীবনী £ মোহাম্মদ গোলাম 
ইয়াছিন £ বা*ল। ১৩৫৩ স।ল ( দ্বিতীয় সংস্করণ )। 

৪| হজরত ফাতেম! £ মনিরউদ্দীন ইউস্থফ £ বাংল! ১৩৫৩ সাল। 

€| মেয়েদের ব্রতকথা (সত্যনারায়ণ ব্রত)£ সম্পাদনায় পণ্ডিত 

গোপালচন্দ্র ভট্রাচার্ধ ; অন্রমান ১৯৫০ খুষ্টাব্ব। 

৬। খাজা মঈশুন্দীন চিশ.তি £ মওলান! আ।ব,ল ওয়াহীদ আল্কাসেমী, : 
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৭ ৃষ্টাব ৷ 

৭। হজরত বড়পীরের জীবনী £ মৌলবী আজহার আলী: দ্বিতীয় 
সংক্বরণ ত্রয়োদশ মুদ্রন, বাংল! ১৩৫৪ সাল। 

৮| বৰ|শের কেল্লা ( এঁতিহাসিক নাটক ): 'প্রস|দরুষ্ণ ভট্টচার্ধ : 

আ।ন্ছমনিক ১৯৫--৫৫ খৃষ্টাব্দ | 

৯। হজরত একদিল স|হের জীবনী £ কাজী সাদেক উল্ল/হ ঃ ১৯৫১ 

খুখান্দের পরল জাঙ্গুয়ারী | 

১০। তিতুমীর (ন|টক £ শ্রীশ্ঠ/ম|কান্থ দাস : ১৯৫৪ খুঈ|বের অক্টোবর 
ম।স। 

১১। হজরত বড় পীরের জীবনী: কাজী আশর|ফ অলী; চতুর্থ 
স'স্করণ, আমন্মানিক ১৯৫০ খুঈান্দ। ইত্যাদি। 



গীর মঙ্গল-কাব্য 

পীর ক]বো “মঙ্গল” শব্দটির অর্থ “কল্যাণ রূপে গৃহীত হয়েছে । মনসা 

গন এক মঙ্গলব!রে গ।য়ক-গ।য়িক।গণ অ।রম্ত করে পরের মর্গলবাযে সমাপ্ত 

করতেন বলে ত।কে “মঙ্গলক[ব) ন|!মে অনেকে অভিহিত করেন। পীর 

মঙ্গল-কাবয সে অর্গে মর্জলকাব্য নর । গীরের মাহাজ্ম্য-কথ! আলোচনা 

করলে বা পাঠ করলে বা! শ্রবণ করলে, পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের মঙ্গল 

হয় ব। পুণ্য সঞ্চর হয় _এমন বিশ্বাস সাধারণ মানুষের মনে অঙ্প্রেরণার 

সঞ্চ।র করে, এবং সেই অর্গে গীর-কাবা, “মঙ্গল-কাব্য' "শ্রেণীভুক্ত । 

পীর-মঙ্গল-সাহিত্য পর্ম-বিনরক আখ্যান-সাহিত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 

নেই। সে পর্ন ইসলাম পর্ম। সাম্য, মৈত্রী, সংহতি ও বিশ্ব্রাতৃত্বের 

আদর্শে পরতিচিত বলে তাকে “বিশ্বজনীন এই বিশেষণে বিশেষিত করা৷ 
হয়। ইসল!ম যেহেত বিশ্বজনীন, সেই হেতু এই ধর্ম এবং ধর্মাদর্শ ভিত্তিক 
সহ্ত্য সাম্প্রদারিক হতে পারে নী। তবে সংস্কৃতি যে কারণে কোনে 

পর্মের কঠে।র রীতি-নীতির নিখ,ত অনুসরণ করে না,_ঠিক সেই কারণেই 
পীব মঙ্গল-ক।ব্যে হিন্দু-মুসলম|ন-বৌদ্ধ ধর্ম/শ্রিত সংস্কৃতির সমন্বয় সাধিত 

হয়েহে। ঠিক সেই কারণেই পীর মঙ্গল সাহিত্যকে সাম্প্রদায়িক__ এরূপ 
কে|ন বিশেষ অভিবায় বিচ।র করা যাবে না। 

পীর যে একজন অসাধারণ পুরুষ, তা বিশেষ ভাবে উল্লেখিত হয়েছে 

পীর একদিল শাহ, ক।ব্যের নিম্বলিখিত বক্তব্যের মধ্যে ;-_ 

আল।র দরব।রে বিবি করে মেনাজ।ত, 

কুল হইল গিরা থে!দাব দরগ!তে। 

আনল্ল/র হুজুরে আরজ করিল যখন, 

কাপিতে লাগিল তবে আল্লার অ।সন। 

এলাহি কহিল তবে জীবরিলের তরে, 

আমর অ।রশ কালি কিসের খাতেরে। 

_-(প্রতিলিপির প্রথম খাতা; তৃতীয় পৃষ্টা) 



২ বাংলা পীর-স।হিত্যের কথা 

জীবরিল জ।ন।লো৷ যে 'খানা-পিনা' ত্য।গ ক'রে অ।শক হ্ুরি নায়ী এক 

মহিল] পুত্র ক।মনায় «মানাজ[ত' করছে । হে এলাহি! অ।পনি আপনার 

দরবারের এক ল।খ অশী হাজার “ওলি'র একজনকে আশক হরির পুত্ররূপে 

৫প্ররণ করে তার সপনার সফলতা দান করুন । এলাহি তাতে সম্মত হলেন,_ 

পয়গম্বর বলে বাব একদিল খন্দকার, 

আল্লার হুকুম হইল জনম লইবার। 

জনম লইতে যাও একদিল গুণমনি, 

| ক।কফের তুড়িয়া লও আলেমের সিরনী | (১৪) 
লক্ষণীয় যে, পীর একদ্দিল শাহ. অ।সছেন এলাহির দরবার থেকে, কিন্তু 

এখনে তাকে বেশীক্ষণ থ।কৃতে হবে না, 

পয়গঞ্র কহেন তবে একদিলের ঠাই, 

অবশ্ঠ যাইতে হবে কিছু চিন্তা নাই। 

যাহ বাছা একদল জননীর উদরে, 

আড়াই রে|।জ বাদে আইস খে|দ।র দরব।রে। (১1৫) 
অর্থাং এলাহি-প্রেরিত ব্যক্তি, মহ|ন্ পুরুষরূপে মর্তে আগমন করতঃ 

কারে। মনের গভীর দুঃখ. নিরসন করহেেন এবং অসাধারণ হিসাবে অন্তরে 
স্থানল[ভ করছেন। 

এই ধরণের কাহিনী হিন্দু পর্ম(শিত মনলক।ব্যেও দুষ্ট হয়। 



পীর মঙ্গলকাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট 

দেব-দেবী চবিত্র-কেন্দ্রিক মঙ্গল কব্যের গ্য।য় পীর মঙ্গলক|ব্যে কয়েকটি 
সাধ/রণ বৈশিষ্ট্য অছে। সেগুলি নিম্ররূপ 7; 

১। প|চালী কাব)সনৃহ দ্বিপদী বা ত্রপদা ছন্দে রচিত। 
২। কবির আম্ম পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। 

৩। কাব্যের মধ্যে কয়েক স্থলে ভণিতা থকে । 

৪। আল্লাহ বন্দন। ব! হানদো-নয়াত এই সব কাব্যের অগ্গ। 

৫। মুলতঃ ধর্মভিত্তিক কাব্য। 

৬। দেব-দেবী-মাহাক্ম্যবৎ পার মাহাম্ম্য বণিত হয়েহে। 
৭। কাল্লানক পীর-ক|ব্য/ংশে ম।নবরূপে দেবতার লীলা দৃষ্ট হর। 

৮। কাহিনী কাল্পনিক | কাল্ননিক পীর-কাবয|ংশে )। 

৯ দেবে-ম।শবে বা দেবে-দেবে সংঘ নয়ঃ ম।নবে- মানবে ব। ম।নবে- 

মানবরূপা রাক্ষসের যুদ্ধ বর্ণন।। এ সংঘর্ষ ধ্যগ্টির সঙ্গে ব্যস্টুর ঝ। সমস্থির 
সঙ্গে সমষ্টির বা শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর হলেও মুলত; ত| একটি আদশের 

সঙ্গে অন্য আদর্শের সংঘর্ষ। 

১০৭| লৌকিক এবং অলৌকিক শক্তি পরিচারক ক!হিনী। 

১১। কাব্যসমূহ একক ব| দলবদ্ধভবে গাইব|র উপযুক্ত 

১২। কয়েকটি পীর ক।ব্য দেব-দেবীর হ্যায় পীরের ন্বর্গ থেকে মর্তে 

আগমন ঘটেছে। কুঞ্ছরি দ।স, আশক মৃহত্মণ প্রমুখের প।র-কবায ৩৭ 

উদাহরণ 

১৩। ছদ্মবেশীর ছলন। ধণন।, যা সহ্যপ'র ক।বে! লক্ষণীদ | 

১৪।| নর এ নারার চরিত্র অংক্কত হন্গেহে | 

১৫। পশু নদী, নৌক] গুভূতির বহুতর শ।ম বিবরণ অ।ছে। 

দেব-দেবী মঙ্গল-ক|ব্যের বৈশিষ্ট্য থেকে পীর মঙ্গল-ক।বে,র অত্কে 

বৈশিষ্ট্যের পার্থকযও পরিলক্ষিত ইয়। সেগুলির স|ধ/রণ কয়েকটি নিশ্নরপ ,__ 



হই বংলা পার স|হিত্যের কথ। 

১। দেব ব! দেবী স্বয়ং নরবূপে মানব কল্য।ণ|এে মর্তে আগমন করেন _ 

কিন্তু পীর বা পীরানী কখনই আলল্প/হ নন, আল্লহ, তা'ল|র ব।ন্দ। মাত্র । তার 

আল্লমহের আজ্ঞায় কল্যাণকর কাজ করেন। 

২। দেব-দেবীর, মানব মানবীরূপে লীল। নয়,_ম|নবেরই যথার্থ মানবো- 

চিত ক্রিয়াকলাপ পীর বা পীরানীগণের চরিত্রে দৃষ্ট হয়। 
৩। পীরের আগমন ব্যক্তি-পৃজ। প্রতিষ্ঠ।র জন্য নর -_একমাত্র আল্লাহ্ 

মাহাত্ম্য প্রকাশ করণের জন্য ও জনসাধ|রণের মঙ্গল বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠ।র 
ংগ্রম কর।র জন্য। 

৪। এঁতিহাসিক পীরক।ব্যে পীরের স্বর্গ থেকে আগমনের কল্পন। "পীর 

একদিল শাহ,» ক।ব্য বাতীত দৃষ্ট হয় না । 
€।| দেবতা মানুষের স্তরে অবনমিত হয়েছেন, কিন্তু পীর কোনদিন 

আ্প।হ নন্+ত/র অবনমনের কে|ন প্রশ্ন নেই। তিনি আল|হ্ তা'লার 

দরবারেও পীর, মনুষ্য সমজের শিকটও তাই । 
৬। দেব-দেবী কেন্দ্রিক মঞ্গল-কাবা কবির স্বকপে|ণ-কল্পিত, কিন্ত 

পীরমক্গল কাব্য (কাল্পনিক পীর ব্যতীত) বাণ্তব ঘটন।-ভিত্তিক । 
৭। দ্েেব-দেবী কাব্যে মানবমহিম।, দেব-দেবী মহিম|র উন্নীত করা 

হয়েছে, কিন্তু পীর-কাব্যে -পীৰ-মাহান্ম্য প্রকশ কাধতঃ আল্লাহ মাহাজ্মোর 

প্রকাশ ব্যতীত অর কিছু নঘ। 

৮। স্বর্গ থেকে দেব-দেবীগণের মর্তে আগমন তাদের মহিষ প্রচারের 

উদ্দেশ্রে; পীরগণ আল্লাহকে সর্বশক্তিমান-জ্ঞানে মানবেচিত কর্তব্য পালনের 

ব্রত উদ্যাপন-হেতু অগ্রসর হয়েছেন । 
»। দেব-দেবী চেয়েছেন নিজেদের জন্য মানবের পুজ। পেতে,_পীর 

চেয়েছেন মানবগণকে আল্লাহ-অভিদুধী করুতে। 
১০ | দেব-দেবী মঙ্গলাদর্শে ভক্তগণ, দ্রেব-দেবার নামে কল্পিত স্থানে ঘট 

স্থাপন করতঃ পৃজা করেন বা গীত-শ্ডেত্র পরিবেশন করেন,_ এমন কি কেন 

কোন স্থলে মুত্তিও স্থাপন করে পুভ। কর। হয় ;__কিন্ত পীর মঙ্গল আ|দর্শে 
(কেবলমাত্র কাল্পনিক পীর-পীরানী ব্যতীত ) দরগাহে পৃজ|র প্রচলন নেই। 
দরুগ।হে পীরের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্টে 'জিযারত, করার ম[ধ্যমে আল্লাহ 
তা'লার নিকট “মোনাজাত' কর হয মাঞ্জ। 



পীর মঙ্গলকাবে);র স|ব|রণ বৈশিষ্ট ২৩ 

. পীরমঙ্গল কাব্য অরো৷ যে সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অ|ছে সেগুলির কয়েকটি 
নিম্রূপ )- 

১১। গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বর্ণিত হয়নি। 
১২। বারেয়ারী বর্ণন৷ নেই । 

, ১৩। চৌতিশ! স্তব নেই। 

১৪। ন|রীর পতিনিন্৷। নেই। 
১৫| স্ব্গারে|হণ বর্ণন। নেই। 

১৬। কোন কে।ন ক|ব্যে, যেমন পীর গে|র।টাদ ক|বো, নমেম।ত্র নারী- 
চরিজ্র স্থান পেয়েছে। 

১৭। অধিকাংশ কাব) আকারে খুব ছে । 

১৮। কাব্য হিসাবে সমাজের উচ্চ শিক্ষিত লেকের নিকট তেমন মূল্যবান 

নয়,_কিন্তু গ্রমের গরিষ্ঠতম অংশের নিরক্ষর সাধারণ ম|ম্থষের নিকট খুবই 

মুল্যবান । 

১৯। বাঙালী মুসলিম সমাজের চিত্র এতে সর্বপ্রথম অস্কিত হতে আরপ্ত 

করেছে। 

২০। কে|খ|ও হান্যরস পরিবেশনের প্রচেষ্ট। নেই । 

২১। আরবী-ফ।রসী শব্ষের ধছল অন্ধপ্রবেশ হয়েছে | 

২২। প্রায় সমস্ত ক|ব্যে সেমেটিক রীতিতে পৃষ্টা গুলি দক্ষিণ দিক থেকে 

বাম দিকে সাজানো । 

২৩। প্রায় সমস্ত কাব্যের প্রথম পংক্তির শেষে ঞ দাড়ি এবং দ্বিতীয় 

ক্তির শেষে তারক চিহ্ন । 
২৪। কোন কোন কাব্যে কবির ভণিত|য় বৈষ্ণব স্থলভ বিনয় দৃ্ হয় 

যথ। ;-- 

হীন খোদ। নেওয়াজ কহে আমি গুনাগর, 

না জনি কি পরকালে হইবে আমর । 

২৫। কোন কে।ন ক।ব্যে সংস্কৃতির প্রভাবজ।ত রূপ-বণনা দুষ্ট হয়। 

যথা +- 

দু ত্খে কাজল অতি দেখিতে উত্তম 

চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শখম। (পার একদিল ক।ব]) 



২৪ ব।ংল। পীর-সহিত্যের কথা 

পীর মঙ্গল কাব্যে বাঙালী, বিশেষতঃ মৃসলিম বাঙালী-_সমগ্র বাংলায় 
ধারা সংখ্যায় গরিষ্ঠতম, তদের সামাজিক, র/জনৈতিক ও অর্থনৈতিক 

অবস্থা তথা সমাজ-মানসের প্রতিফলন হয়েছে । অথচ কেউ কেউ ধর্ম মঙ্গল 
কাব)কে পশ্চিম বাংলার জাতীয় কাব্য বলে অভিহিত করেছেন। 

ধর্ম মঙ্গল কাব্যকে যদি পশ্চিম বঙ্গের জাতীয় কাব্য বলতেই হয়, তবে তাকে 
হিন্দু-বাঙালীর জাতীয় কাব্য বলা যেতে পারে। মুসলিম বাঙালীর নিকট 
ধর্মমঙ্গল কাব্য জাতীয় কাব্য বলে স্বীকৃতিলাভ করছে না। বরং বাংল! পীর- 
কাব্যকে সেই অর্থে বাঙালার জাতীয় কাবা বলাই শ্রেয়: । কারণ ;__ 

১। বাংলা পীর কাব্যে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলিমের সমাজের চিত্র 
প্রতিকলিত হয়েছে । সত্যপীর ক।ব্, পীর গোরাটাদ কাব্য, পীর একদিল্শাহ 
কাব), প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । 

২। বাংলা পীর-কাব্য, হিন্দু ও মুসলিম কবির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সাহিত্য 
সম্ভাররূপে বাঙালী জনসাধ।রণের কাছে এসেছে । কবি ফয়জুল্লাহ, আরিফ, 

অ।শক মহম্মদ প্রমুখ থেকে কবি কৃষ্ণহরি দ|স, রামেশ্বর ভট্টাচার্ধ, রায়গুণাকর 
ভারতচন্দ্র প্রমুখ পর্বস্ত প্রায় একশত কবির সে এতিহাসিক স্থষ্টি এর উজ্জ্বল 
দৃষ্টাস্ত। 

৩। পীর কাব্য, হিন্দু-মুসলিমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন পীর-সংস্কতিভিত্বিক 
মানসিক ক্ষেত্রের ফসল । হিন্দু ও মুসলিম ভক্তগণ পীরের দরগাহে হাজত-মানত- 
শিরনি প্রদান করেন। 

মনসামঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে মনসার প্রতি কতিপয় মুসলিমের শ্রদ্ধা প্রদর্শন 

বিষয়ক যে কখ| বল! হত,__মুস।লমদের মধ্যে সে মানসিকতা আজ বিরল। 

লৌকিক দেবী হিসাবে মনস।র "নে" হিন্দুগণ কর্তৃক আয়োজিত পৃজা-অহ্ষ্ঠানে 

বহুক।ল পূর্বে কিছু মুসলিম-রমণী পূর্বপুরুষের সংস্কর বশতঃ চাল-পয়সার্দি 
দিতেন কিন্তু তা দেওয়। বন্ধ হয়ে ০খছে বল! যায়। 

এই প্রসর্গে অবশ্থই বল! ব।র যে পীরগণ ছিলেন এঁতিহাসিক ব্যক্তি । সেই 

পীরগণের জীব-ী যে ক।ব্যে স্থান পেরেছে, বিশেষভ।বে তাকে বাংল|র জাতীয় 
এতিহাসিক কাব্য বলা যায় এবং তা৷ বাংলার প্রথম জাতীয় এঁতিহাসিক 
মঙ্গলকাব্য। 



ীর জীবনী গণ্য মাহিতোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য 

পীর জীবনী গগ্চ সাহিত্যের নিম্নলিখিত স|ধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় ;__ 

১। ইসলাম ধর্ম প্রচারক পীরগণের মহান্ কীব্তিকলাপ-পূর্ণ কাহিনী । 

২। ধর্মীয় সংস্কার বশত: কোন কোন গ্রন্থে অধিকমাত্রায় অ|রবী-ফারসী 

শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 

৩। নর-নারীর প্রণয়-হচক কোন ক।হিনী বা! তার অংশ বিশেষ এই সব 

গ্রন্থে নেই। 

৪। কোন কোন গ্রন্থে বঙ্গান্ববাদসহ আরবী এবং ফারসী কবিতাংশ 
পরিবেশিত হয়েছে । 

৫| প্রতি পীরের নামের সঙ্গে সম্মন-স্থচক শব্দ প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই 

ব্যবহৃত হয়েছে । 

৬। জীবনচরিত কাহিনী, যাতে আনুষঙ্গিক কোন অতিরিক্ত কাহিনী 
সংযুক্ত হয়নি । 

৭। জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থকারগণ রূস-রচন। সৃষ্টির চেষ্টা 

করেননি । 

৮। পীরগণের অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক ক্রিয়া-কলাপে অধিকাংশ 
স্থান পূর্ণ। 

৯ | অধিকাংশ গ্রন্থে পীরগণের বংশ পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে । 

১০। কোন কোন গ্রন্থে পীর সাহেবের প্রতি “মোনাজাত' করা হয়েছে । 

তাদের কোনটি বাংল! ভাষায়, কোনটি ব আরবী-ফ।রসী ভাষায় লিখিত। 

অন্তান্ত বৈশিষ্ট্যের কথাও গ্রন্থালোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বলা হয়েছে। 



পীর-নাটা সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট 

পীর নাট্য সাহিত্যের নিম্নলিখিত স।ধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষণীয় ;__ 

১। প্রতি পীর নাটকে হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীর চরিত্র স্থান 
পেয়েছে। 

২। পীর-নাটকে আল্লাহ্-মাহাত্মা-কথ! প্রকাশের কোন উদ্ভোগ দৃ্ 
হয় না। 

৩। নারী-পুরুষের প্রণয় বা দুইটি পরম্পর বিরোধী শক্তির ছন্ব দিয়ে 
নাটযরস জমিয়ে তুললেও মুলত: পীর ব৷ পীরানীর মাহাত্ম্-কথাই বিবৃত 
হয়েছে। 

৪। পীর-নাটকের কয়েকখনি গীতিন|ট্য, যা যাত্র/গানের আসরে 

উপস্থাপিত করার উপযোগী। 

অন্তান্য বৈশিষ্ট্যের কথাও নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে যথাস্থানে বিবৃত 
হয়েছে। 



পীর লোকলাহিত্যের াধারণ বৈশিষ্ট্য 

পীর 'লেক-সাহিত্যে পীর লোককথ। ৭৪ পার এ্রব!দের নিম্নলিখিত 

বৈশিষ্ট্যগুলি লর্গণীয় ;__ 

ক) পীর লোক-কথা £ 

১। আল্লার শক্তিতে বলীয়ান হনে পীরগণ যে সব অলৌকিক শক্তির 
পরিচয় দিয়েছেন গল্প।কারে লোকমুণে প্রচলিত সেই কথাগুলিই পীর- 
লোক-কথ।। 

২। ভক্কগণ যর্দি পারের নিকট প্র।র৫ন|। ক'রে ইপ্সিত ফল লাভ করেন, 
লোকমুখে প্রচলিত সেগুলিও পীর-লোক-কথা । 

৩। পীর লোককথাগুলির অধিক।ংশ ন[তি-দশর্ঘ। 

৪। কিছু কিছু পার লোককথ। ডোজর|জ।র ঘাঁছু বিদ্যার অনুরূপ 
বলে অন্ভূত হয়। 

৫| পীর লেককথাগুলি প্রণয়মূলক নয়। কোনটি বীর রসাত্মক, 
কোনটি ভয় মিশ্রিত, কোনটি বা! এতিহাসিক ঘটনাবহুল । তবে সর্বত্র তা 

পীরের অলৌকিক শক্তি পরিচার়ক। 

অনেকের মতে পারলোককখাব অলৌকিকবাদের কোন মুল্য ইসলামী 

অ|দর্শে স্বীকৃত নর । অনেকের মতে অলৌকিক কীন্তিকলাপ অস্বীকাধ 

নয়। পয়গন্থবের পবিচঘ প্রপর্জে “যাহান্দদ কেরামত আলি লিখেছেন ;__ 

প্রয়েজন বিশেষে পয়গম্বরগণ খোদার তরক থেকে মো'জেজ1 বা অলৌকিক 

শক্ষি প্রাপ্ত হশ |... হজরত মহম্মন (দঃ) গ্রযে জন বিশেষে খোদার তরফ 

থেকে মো'জেজ। প্রাপ্ত হয়েছিলেন,_খেমন তার বিশ্বত্রদ্ধাণের শেষ বিন্দু 

“সিদ্র।তুল মুস্তাহা' ভ্রমণ । ইসলামী ইতিহ।সে এই ঘটনাই "মরাজ' নামে 

অভিহিত, যা একর|ত্রের অন্ন অবসরেই সংঘটিত হয়েছিল। ফিরিস্তা 
কর্তৃক তার সিনাচাক বা বক্ষ বিদ্!বণ, তার অঞুলি সংকেতে আকাশের 



২৮ ব।ংল। পীর-সাহিতে)র কথ 

চাদ দ্বিবপ্তিত হওয়া ;__-তীার বিশ্ববন্দিত পবিত্র কোর|নের মত বিম্ময়কর 
এশীগ্রন্থ প্রাপ্তি, ইত্যাদি । (মিজান £ বিশ্বনবী সংখ্যা £ ১৯৭৫ )। 

মোহাম্মদ (দঃ) সত্যিই মে'র।জে গিয়েছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে। 

তিনি প্রকৃত নবী ছিলেন। কারণ আমর প্রত্যক্ষদর্শী; তার অঙ্গুলি 
ইশ|র্য় চাদে রয়েছে ছুইভাগের জোড়! লাগানো প্রকট দ।গ। 

(কোরান প্রচার, ২৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, মে-১৯৭২ )। 

পশ্চত্যের বিখ্যাত মনীষী 9০৩ ডা০:০) 82016 তার. 146 ০£ 

18915815705 গ্রন্থে লিখেছেন ;_7৮ 8৪ 609 ০001 100108016 01817090 

০ 1101081000590, 1018 ৪085001706 70088015119 081190 86 80৫ ৪ 

10)818015 1150960 16 1৪. 

খ) পীর প্রবাদ ঃ 

১। সাধারণভাবে পীরের স্মরণে ব্যবন্ধত প্রবাদবাক্য ;__ 

ক) বিলের গরু, বদরের শিরনি। 

_অর্থাৎ বেওয়ারিশ । অথবা ব্যক্তিগত নয়, সর্বসাধারণের জিনিস। 

খ) মর্লো তবু হরি, ঠাকুরবর বল্ল না। 

_-অর্থাৎ হরি হিন্দু ধর্মাবলম্বী__সে, মুসলিম পীর ঠাকুরবর সাহেবের মহত্বের 
্বীক্কৃতি দিল না। সে জিদ করে মৃত্যুও শ্রেঃ: মনে করল । 

২। স্পষ্টভাবে পীরগণের মাহাত্ম্-প্রকাশক প্রবাদবাক্ +_ 

ক) পীর না পয়গন্থর। 
_অর্থাৎ পীরের কাধাবলী অথবা পয়গম্বরের কার্ধাবলী। আব।র 

বিজ্জপার্থে” তুমি পীরও নও পয়গম্বরও নও । 

খ) তুফ|নে পড়ে বলে “পীর বদর বদর। 
_ অর্থাৎ বিপদে পড়ে, বিপদ হতে রক্ষ। পাওয়ার জন্য জলর|শির ওপর 

প্রভাব বিস্তারকারী পীর বদরকে ম্মরণ কর! । 

গ) বদর বদর গাজী 

মুখে সদা বলে মাঝি । 
(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ) 



পীর লোকসাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট; ২৯ 

ঘ) পাথরে পুজিলে পাঁচে, সেও পীর হয়ে পড়ে। 
(-হুতোম প্যাচার নক ।) 

__অর্থাৎ পাচ জনে পুঁজিলে পাথর, সেও পীর হয়ে পড়ে। এখানে 
“দশচক্রে ভগবান ভূত” এই প্রবাদের প্রভাব পড়েছে। 

ও) গোলী খা ডালেগা। 

_শহীদ তিতুমীরের মতন প্রবল মানসিক আবেগপূর্ণ যোদ্ধা যিনি “গুলী” 
খেয়ে ফেলার ম্পর্দা প্রকাশ করেন। 

চ) হ্রিচুর নীর, মুসলমানের পীর । 

( পীশ্রীরামকষ্। কথামৃত ।) 

ছ) পীরের কাছে মাম্দোবাজি ! 

জ) পীরের সঙ্গে মুখ বাকানো ! 

ঝী) মরতে বসে পীরের দিকে পা! 

এ) আরের সঙ্গে যেমন-তেমন 

পীরের সঙ্গে মন্ধরীকরণ ! 

৩। পরোক্ষভাবে পীরগণের মাহাজ্মা-প্রকাশক প্রবাদ ;__ 

(ক' মান্লে পীর বরাবর 

না মান্লে ক্ষীর বরাবর । 

- অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তি থাকলে ক্ষীর বা শিরনি প্রাপ্তিটি বড কথা নয় ;_ কিন্তু 

ভগ্ডের কাছে ক্ষীরটাই লক্ষ্য । 

(খ) যে শরীরে দয় নেই সেও কখনো! শরীর, 

মন্বিলে যার অ|সান নেই সেও কখনো পীর । 

৪। পীরের অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক প্রবাদ বাক্য ;-_ 
(ক. গাজীর কুড়ল। 

(-_সাংস্কতিকী : স্থনীতিকুমার চট্টোপাধায় ।) 

__অর্থাৎ ত্রিশঙ্কুর অবস্থা | 

খ। চাদ খ|র মসজিদ্। 
_ অর্থাৎ কোন ক|জে হাত দিয়ে এমন পর্যায়ে সাঃ যা আর কোন মতেই 

শেষ করা সম্ভব হয না। 



৩০ বাংল। পীর সাহিত্যের কথা 

৫| বিরাটত্ব ব! মাত্রাধিকা বোঝ।তে বাবদ্ধত প্রবাদ ;__ 
(ক) গাজীর পট । 

'খ) গাজীর গীত। 

-_অর্থাৎ এমন গান আরম্ভ করল, তা যেন আর শেষ হতে চায় না। 

(গ) হেই বন্বন্ ঘে!রে লাঠি তিতুমীদের হ|তে 
ফট. ফটাফট, গুলী চলে বাশের কেল। ফতে। 

ূ (_-সিরাজ শীই £ দেবেন নাথ ।) 
(ঘ) শালা, যেন তিতুমীরের লাঠি । . ২... 
ও) এানাগুলী ব্যানায় যা 

যেদিক পারিস, সে দিক য1। 

নিলাম নাম একদিল পীর 

চল্ল গুলী হুমাইপুর ॥ - . 
__অর্থাৎ 'ডাং-গুলী খেলায়", একদিল পীর কর্তৃক “ডাং-এর রানী দলী” -কে 

এক গ্রাম থেকে দূরের আর এক গ্রামে নিক্ষেপ করণ! 
৬। পীরের প্রতি অবজ্ঞাহ্চক ভ/ব-প্রকশক প্রবাদ ৮ 

(ক) ফিকিরে ধরেছি বগ 

পীরকে দেব লাউ এর ডগ। 

(৭) বন-মুরগী দিয়ে পীরের ধ|র শোধ । 
(গ) বাজারে 'ম|গুন লাগলে পীরের ঘর9 মানে না। 

(ঘ) তোমার পীর, শিরনি খেয়েছে | 

(৪) সরষে খেতে পড়, 

গুলী খেয়ে মর ৷ 

মুকি অর আল্লা 

বল্্তি দেলে ন। ॥ 

(-শ্রহীপ তিতুমীর সম্পক প্রবাদ । 

'-[ মুকি - মুখে, বল্্তি ₹ বল্তে, দেলে -দিলে | ] 

(চ) নিষেধ করি তোরে হরি ূ 

যাস্নে তুই দরগা বাড়ি। 7 : 
__ম্র্থাৎ নিষিদ্ধ স্থ|নে'য|বে ন।, নিনিদ্ধ কাজ করুনে ন।। রা 
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ছ) আজ বেদুড়ের ছাট 

দাঁড়ি কান্তে দিয়ে কাট। [ বেছুড়ে-বাদুডিক় ] 
শহীদ তিতৃমীর সম্পর্কে প্রবাদ । 

জ) চেয়ে খেকো পীর। 

৭ প"রকে নিয়ে অঃনগ্লাধিক আচরণের প্রতিবাদ-জ্ঞাপক প্রবাদ £-_ 

ক) পীরের শিরনি হারাম। 

অর্থাং পীরকে পৃজারপ শিরনি গুদান কর। এবং সে শিরনি গ্রহণ করা 

মুসলিমের নিকট বে-শর। অর্থাং অনৈষ্লামিক কাজ বলে গণ্য! 

খ) পীর বরাবর নেড়ে 

সোনার খুরে এড়ে 
ঘরের পাশে গেঁড়ে 

যে বিশ্বাস করে 

সে তেড়ের ভেড়ে। 

_অর্থাং পীরের মূল্য তাদের কাছে যীর। নেড়ে__অর্থাং মুণ্তিত-মন্তক 
বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হয়েছেন। ধাঁর। পীর পৃজায় বিশ্বাস করেন তার! 
মূর্খ,__যেমন এ'ড়ে গরুর সোনার থুর হয় বলে বিশ্বাস কর। । 

অন্য ব্যাধ্য। ;__নীচ শ্রেণীর মুসলমান যদি পরের নাম নিয়েও শপথ করে, 
তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই; আর এ'ড়ে গরুর খুর যদি সোন। দিয়েও বাধানে। 

হয় তথাপি তাকে বিশ্বাস নেই । এদের উভয়ের কাছে যেতে নেই । (সবল 

মিত্রের অভিধান ১৯৭১ খুঃ ' | 

বল। বাহুল্য, নান। জনে এক একট গ্রবাদের নান! রকম ব্যাখ্যা করতে 

পারেন এবং ত। অস্থ।ভাবিকও নয়। 

পীরগণের অলোৌকিক শক্তি দেখে বা শুনে সাধারণ লোক বিম্ময় বোধ 

করেছেন এবং সেইগুলিই পরবর্তীকালে সাধারণের মাঝে গল্পের আকারে 

প্রচারিত হয়েছে । সেই সব গঞ্সের অধিকাংশ মানব সম্পর্কীয় । অবশ্য প্ত- 

পক্ষী সম্পর্কিত কিছু গল্পও আছে । সেগল্সগুলি মানব সম্পর্কীয় গল্পের স্তায় 



৩১ক বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা! 

আনন্দদায়ক । লক্ষ্য করলে আরে। অনুভব কর। যায় যে; এই সব 

অলোকিক কার্য্যাবলী-সমন্থিত গল্পগুলি মূলতঃ ইসলামের মহত্ব প্রচারে সহায়ক 
হয়েছে । মতান্তরে এই গল্প-সমন্টি ব| লোককথ! কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষকে 
বাস্তব জগত থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে । নিরক্ষর সাধারণ মানুষের 
কাছে, সচরাচর ষ। ঘটতে দেখ! যায় না, এমন ঘটন| বিন্ময়ের উদ্রেক করবে 

এটাই সম্ভব। বিস্ময়কর ঘটন। গল্প-প্রবশ মানুষের কাছ থেকে রস পেয়ে 

আরে! বিস্ময়কর হয়ে পঠে। তখন তার মধ্যক!র যতটুকু বাস্তবত। ছিল ত। 
কপপুরের মতন অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এক এক জনের মনে এক এক রকমের 

প্রতিক্রিয়! সৃষ্টি করে। অবশ্য একথাও সত্য ষে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী লে।ক 
পীরের মহানুভব কর্ন-ক্ষমতার দৃষ্টাজজ নিজেদের সবিধ। মতন করে প্রকাশ 

করে। পীরের প্রতি ভক্তি আকধণ করার এ একট। মস্ত কৌশল । পীর 

যথার্থ য! ছিলেন ত। যদি রঙের আড়ালে চাপা পড়ে তবে ত। সেই পীরের 

নিকট মৃত্যুর সমতল । মানুষ তার বাস্তব কর্মধারাকে যতখানি জীবনের সঙ্গে 

নিয়ে অগ্রসর হবে তত তার স্থাক্ী মূল্য বাড়বে; আর যত তার অবাস্তব ব| 
সাজানো কথ! নিয়ে ফানুস উড়।নোর উৎসাহ নেবে, ততই ত। দিনে দিনে দ্রুত 

স্থটিীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে অবশেষে ইতিহাসের পৃষ্ঠ। থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে । 

মুখ থেকে মুখাত্তরে প্রবাদগুলি ফিরছে একেবারে অবিকৃত অবস্থায় 

বল! চলেন ংল|ভাষী 'জাতি-ধম্র নিবিশেষে সকলেই সেই সব প্রবাদ 

স্বস্তঃস্কৃর্তভাবে ব্যবহার ক'রে থাকেন_-প্রবাদগুলি সেদিক দিয়ে লে।ককথাগুলি 

অপেক্ষা ভালে।। | 



বাংল পার্-সাভিতেতর কথা 

প্রথম ভাগ 

[এ তিহাসিক পাত্র ] 





প্রথম পরিচ্ছেদ 

আদম গার 

১২৫৮ খৃষ্টাকে বাগদাদ ধ্বংসের পর থেকে ভারতে সৃফী প্রভাবের স্রোত 
অবাধগতিতে বিভিন্ন ধারার প্রবাহিত হতে থাকে । অবশ্য বাগদাদ ধ্বংসের 
পূর্বেও এ দেশে তার প্রভাব একেবারেই ছিল ন। ত। নয়,_-তবে তার গতি ছিল 
অত্যন্ত ক্ষীণ। যদিও শ্রীষ্টীয় একাদশ শতাববীকে ভারতে সফী-প্রভ1বের মুগ 
বল! হয় তবু বাগদাদ ধ্বংসের পূর্ব যুগে মাত্র কয়েকজন সুফী-সাধক এদেশে 

প্রবেশ করেছিলেন। আদম পীর তাদের মধ্যকার একজন । 

আদম পীর ব্যতীত আরো ধীর! এদেশে এসেছিলেন বলে জান। যায় 

ভাদের মধ্যে শাহ্ সবলতান রূমী, খাজ! মইনুদ্দীন চিশতী, মখদ্ম শেখ 

জালালুদ্দীন তবরেজী গ্রস্থখ খুবই প্রসিদ্ধ । এদের বিস্তুত বিবরণ পাওয়া 

আজ স্বকঠিন। আদম পীর সম্বন্ধেও তাই সবিশেষ তথ্য তেমন পাওয়। 
যায় ন। 

হজরত পীর আদমকে কেহু বলেন আদম পীর, কেহু বলেন বাব আদম 

শহীদ । কবে তার জন্ম, কোন নির্দিষ্ট তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, তার 

পিতৃকৃল ব। মাতৃকুলে কার! ছিলেন,__এ সব বিবরণ আজে। অজ্ঞাত। 

আদম পীর এ দেশে বিশেষতঃ ঢাক! জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ধন 

প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। ঢাকা অঞ্চলে আরও বনু সৃফী-সাধক ইসলাম 

প্রচারের জন্য জীবন পণ করেছিলেন । এদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ জনের 

নাম জানা গেছে। উক্ত চল্লিশ জন ধর্ম-প্রচারকের মধ্যে সর্ব প্রাচীন ছিলেন 
মুন্সীগঞ্জের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানের পীর হজরত আদম শহীদ । এতদ্ 

অঞ্চলে নিজ জান-মাল কোরবান করে ধার! ইসলামের আদর্শ প্রচার করে 

অবিস্মরণীয় হয়েছেন আদম পীর সম্ভবতঃ তাদের শিরোমনি 1৬১ 

বল! বাহুল্য, আদম পার যখন এ দেশে ইসলাম ধর্ম-প্রচার কর্ছিলেন, 
ভখন ভ্রাঙ্গপ্যবাদী উচ্চবর্গের লোক ছিলেন শাসন-দণ্ড নিয়ে । স্ৃতরাং তখন 



৩২ক আদম পীর 

ইসলামি মিশনের পক্ষে ধর্-প্রচার করতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্রান্মণ্যবাদীগণের 

সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে হয়েছিল । 

তুর্ক বিজয়ের পর এই শ।সকগণ গেল শাসিতের পর্যায়ে । এতদিন স্থানীয় 

লৌকিক দেব-দেবী ও তাদের কাহিনী শাসক ব্রান্মপ্যবাদী উচ্চবর্গের দৃষ্টিতে 
অবজ্ঞেযর় ছিল। ৪৩ বঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তাই মনে হয় আদম 

পীরই সর্বপ্রথম শহীদ এবং এই জন্যেই বুঝি তিনি আদম শহীদ রূপেও প্রসিদ্ধ । 

খহটীয় দ্বাদশ শতাববীতে বল্লাল সেনের রাজত্বকালে (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ) 

পীর আদম শহীদ সদলবলে ঢাক। জেলার রামপাল নামক স্থানের নিকটবর্তী 
আবদুল্লাপুর গ্রামে ইসলাম ধর্ম গুচার করতে আগমন করেন। কথিত আছে 

যে, গেং-কোরবানীর অপরাধে নিধাতিত জনক মুসলিম হজ্জ যাত্রীর মুখে 

তর নির্ধাতনের কাহিনী শুনে তিনি পাঁচ হাজার অনুচরসহ মন্ধ! হতে এদেশ 
অভিমুখে অভিয!ন করেন এবং বঙ্গে এসে উপস্থিত হন। রাজ! বল্ল।ল সেনের 

সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। সেইযুদ্ধে বাব। আদম, শহীদ হন। পরে রাজাও 

ভাগ্য-বিডশ্বনায় সপরিবারে অগ্নিকুণ্ডে ঝ!প দিয়ে আত্মহত্য। করেন। 

শহীদ আদম পীরের দরগাহ্-সংলগ্ন প্রাচীন মসজিদটি বাব। আদমের 

মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটির গাত্রে উংকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে 

জান। যায় যে উক্ত মসজিদ ১৪৮৩ খুষ্টার্ধে মালিক কাফুর কর্তৃক নিশ্ত 

হয়। গোপাল ভট্ট কর্তৃক বল্ল চরিতের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ১১৭৮ 

খুষ্টাবের পূর্বে শহীদ হন। আনন্দ ভট্ট তার রচনায় আদমের সহিত বল্লালের 

যুদ্ধ কাহিনী বর্ণন। করেছেন। (স্বফীবাদ ও আমাদের সমাজ)।৬১ 

বিক্রমপুরের ইতিহাসে বল| হয়েছে যে মক্কার শেখ পীর বাবা! আদম বঙ্গে 

এসে চতুর্দশ শতাব্দীতে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়ে বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধে স্বহীদ 
হন (৪৮ 

বগুড়। জেলার ওলী দরবেশদের মধ্যে বাব| আদম বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

বল্লাল সেনের রাজত্বকালে তিনি কয়েকজন শিষ্যসহ উত্তরবঙ্গে এসে 

শান্তাহার থেকে কিছুদূরে একটি আন্তান। প্রতিষ্ঠা করেন এবং এ অঞ্চলের 
পানির অভাব দূর করবার জন্য একটি প্রকাণ্ড পুকুর খননের ব্যবস্থা 

করেন। তার নাম অনুসারে সেই পুকুরটির নাম হয় “আদম দীঘি।” 

কথিত আছে যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি স্থানীয় হিন্দ্র রাজ-কমচারী 



অ|দম পীর ॥ ৬৩ 

ও সেন্ুদলের দ্বারা উতৎপীড়িত হন। তার ফলে অবশেষে তাদের বিরুদ্ধে 

তিনি অস্ত্র ধারণে ব|পা হন। ঢ|কা জেলার বিবরণে বর্ধিত খ্]াতনামা 

পীর বাবা আদম শহীদ ও আদম দীঘির পীর বাব! আদম অভিন্ন কিনা 
নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে সময়ের হিসাবে উভয়ে একই বক্কি হওয়। 

সম্ভব | (স্থফীবাদ ও আমাদের সমাজ )।৬১ 

চব্বিশ পরগণা জেলার বার|।সত মহকুম|র অন্র্গত আদম পীষের 

নামে একটি দরগাহ আছে। এতদ্ অঞ্চলে তিনি অ[দম ফকির বলে 
সমধিক প্রসিদ্ধ। বহের! গ্রামের এই আদম ফকির সম্ভবত: সম্পূর্ণ শ্বতন্তর 

ব্যক্তি। রামপাল বা বগুড়।র পীর আদমের নামে কল্লিত কোন নজক্বগাহ.ও 

সম্ভবতঃ এটি নয়। বহেরা গ্রামের আদম ফকিরের দরগাহের বর্তমান 
( ১৯৬৯ খৃঃ) সেবায়েত মহণ্মদ ইদ্রাহিয়া শাহজী বল্নে,_ 

শেখ ছাদ নাম যার 

আদম ফর্জন্দ তার 

বহের।তে আদমের ঘর 

বহেরা গ্রাম আনোয়ারপুর 

বহেরা নামেতে বালাই দূর | 

অর্থাৎ শেখ টাদের দু 'আদম' আনোয়ারপুর পরগণায় বহেরা নাষক গ্রাঙ্ছ 

বসতি করেন । তার নাম ন্মরণ করুলে “অ।পদ-বিপদ' হতে রক্ষা পাওয়া যায়। 

চব্বিশ পরগণ। জেলার বসিরহাটের অন্তর্গত বাছুড়িয়া খানাধীন জ্াধা্ষ- 

মানিক নামক গ্রামে পীর হজরত শাহ্ চাদের দরগাহ আছে। বহেবা 

গ্রামের আদম পীরের পিতা শেখ ঠাদ এবং আধার মানিকের পীর শা. 

টাদ, শুধু “াদ' এই নামগত মিল ছাড়া আর কোন ভিত্তি খুজে পাওয়া 
যায় না যাতে তারা একই ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হতে পারেন । 

পীর হজরত আদম রাজীর দরগাহের বর্তমান (১৯৭০ খুঃ) সেবায়েত 

মহম্মদ ইয়াহিয়। শাহজী (৬০) বলেন যে তিনি শ্রনে এলেছেন, আদম 

পীর ছিলেন তাদের বংশের বহু পূর্বের এক মহাপুরুষ । তারা বংশ পরম্পরায় 

এই দরগাহে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দিয়ে “জিয়ারৎ' অর্থাৎ পীরের আত্মার 
শাস্তির জন্য আল্লাহ তাল।র নিকট “মোনাজাত করে আসছেন । 

সত 



ত৪ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথ! 

- আঙ্ম পীরের ভক্তবৃন্দ তার সমাধির উপর একটি স্থদৃশ্ত স্থৃতি-চিহ 
নির্মাণ করেছেন । সেটি প্রায় পাঁচ-ছয় নিঘ। জমির মপ্যে অবস্থিত | ওর 

শ্রাতি শরদ্ধায় কৃষ্ণচন্দ্র রায় বংশের সঙ্গে সম্পকিত ধরণী মোহন রায় বেশ 
কিছু জমি পীরোৌত্তর - দিয়েছিলেন । (39208%] 956616276100 7360০07008৪ | 

পীরের ভক্তগণ উক্ত দরগাহের পাশে একটি মসজিদও নির্ষ।ণ করেছেন.। 

“হিন্দু-মুসলিম -ভক্ত জনসাধারণ সেই দরগাহে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে 
থাঁকেন-। * পূর্বে প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসে পীরের উরস্ উপলক্ষ্যে চার 
দিনের মেলা-হত4। তাতে গড়ে প্রতিদিন প্রায় চার-পাচ শত লোকের 
সমাগম হত ।- 

ৃ এতদ-অঞ্লে আদম পীরের অলৌকিক কীন্তিকলাপ-সম্পফকিত নি্মলিগিত 

কয়েকটি লোক-কথা প্রচলিত আছে 7; 

১|। ফণার ছায়া - 

গোচ।রণ ভূমি । নিকটেই এক বিশাল অশ্ব গাছ। গ|ছের নীচে 

মানিক পীরের থান। আদম পীর ছিলেন গো-প।লক । তিনি গোচারণ- 

ভূমির মপাস্থ এইখানে মাঝে মাঝে বসতেন,_বিশ্রাম নিতেন। 

একবার গ্রীষ্মকালে তিনি এই অশ্বখ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতে 

নিতে ন্রীছুনিভ্ায় অভিভূত হন। দুপুর গড়িয়ে এল বিকেল! গছের.ছার। 

সব্রে-গ্নেল পুর্বে । আদম ফকিরের মুখে এসে পড়ল রোদ। 
.ক্লেই গাছের ডালে ছিল বিশ[লকায় এক বিষধর সাপ। সে দেখল 

রী আদমের সিদ্র/র -ব্যাঘাত হয়। সাপটি তৎক্ষণাৎ ত।র বিশ|ল কণা বিস্তার 

করে তু্ূ্যর.রোদকে আড়াল করুল। পীরের আর ঘুমের ব্যাঘ/ত. হল 

না, ব্ে/দ, সম্পূর্ণরূপে পীরের. মুখের উপর থেকে সরে গেলে সাপটি 
ধীরে পীরে স্থানান্তরে চলে গেল। 

মগ -উটন: ডাঙ্তা_ 
 ধহেরা আমের একপ্রান্তে কিছু অপিব1!সীর একটি পাড় ছিল। সেখানকার 

অধিবাসী! একবার আদম পীরের এতি কিছু অবম!ননাকর - বাবহ|র 

কষেছিল। এ করণে গীর সাহেব ন|/কি তাদেরকে সেস্ান ত্যাগ করে 

অন্বত্র ঘেতে বলেন'। সেই পাড়ার অপ্িব(লীগণ পীরের সে অদেশ অমান্থয 



আদম পীর ৩৫ 

করে। ফলে কয়েকদিনের মণ সেখ|নে ব|পক মহ|ম|রী দেখ! দেয়। 

বহু লোকের ত|তে মৃত্যু হরন। অবশিষ্ট লে|ক ভয়ে সেখান থেকে ঝ|স 

উঠিয়ে অন্তর চলে ঘ|র। বসতি উঠে যার জন্য এ গ্নটিকে লোকে 
উটনডাঙ্গা বলে অভিহিত করে। 

৩। আগুনের নিক্ষিয়তা _ 
বহেরা গ্রাম ও তং-পা্ববর্তী অঞ্চলে নুন্্সেলাই ক|জের ব্যাপক 

প্রচলন আছে। একদিন বহের! গ্রথমের কতিপয় সুচী-শিল্পী একত্রে বসে 

শিল্প কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে দৈবন্রমে একভনের চাদরে অপু 

লেগে যায়। সে আগুন নাকি “কল্কের' আখুন। তদের প।শে ছিল 

সেলাই কর্ব|র জন্য ক|পড়ের রাশি । আগুন তৎক্ষণাৎ সেই সব ক|পডে 

ছড়িয়ে পড়ে । কিংকর্তব্যবিমুঢ হয়ে যান সকলে । কেউ কেউ ত্রাসে 

পীর আদমের নাম ম্মরণ করুতে থাকেন এবং সবলে আগ্তন নিভিয়ে 

ফেলেন। পরে তীার। বিস্মিত হয়ে দ্রেখেন যে পীরের নাম মহিমায় উক্ত 

ব্যক্তির চাদরের একগ|ণে সামান্য পুড়ে গেছে_কিন্তু সেল|ই কর|র জন্য 
পিসি 

স্তপীক্ত মূল্যবান +পড়গুলির (1 শঢাত হননি । 



দ্বিতীক্প পহিচ্ছেদ 

আবালদিদ্ধি পীর 

পীর হজরত আবালসিদ্ধি রাজী ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে পীর হজরত 

গোরাঠাদ রাজীর নেতৃত্বাধীন কাফেলা বা ধর্ম প্রচারক দলের সঙ্গে বঙ্গে 
আগমন করেন। (পীর গোরাটাদ) | ২২ 

আবাক্ুনিদ্ধি পীবের জন্ম, মৃত্যু, বংশ পরিচয় বা অন্তকোন বিবরণ 

ভানা যায় না। মৃতু;র তারিখ পৌষ-সংত্রান্তি বলে নিরণীত, কারণ এ দিনে 
তার যৃত্যু হয়েছিল বলে পীর-ভক্ত সেব|য়েতগণ কর্তৃক “উবু”, উংসব 

পালিত হয়। 

চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত মহকুমার অন্র্গত হাবড়া থানাধীন 

মগ্ডলপাড়া নামক গ্রামে অ|বালসিদ্ধি পীরের "মাজার, শরীফ অ|ছে। *" 
বাংলাদেশের খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরা মহকুম|ধীন বৈকারী ন|মক 
গ্রামেও তার নামে একটি 'নজরগাহ, আছে। 

মণ্ডল পাড়ায় অবস্থিত দরগাহের বর্তমান (১৯৭০ খী:) সেবায়েত 

আব,ল্ল ওয়াহাব প্রমুখ । তারা প্রতি সন্ধ্যায় পীরের দরগাহে ধূপ ও বাতি 
প্রদান করে জিয়ারত করেন। ইতিপুর্বো মহম্মদ মেহের আলি মোল্লা 

এই জরগাহে নিয়মিত ভাবে "জিয়ারত করতেন। প্রতি বসর পৌষ 

ংক্রান্তির সময় “উর্স' উপলক্ষ্যে সেখাণন একদিনের “মেলা” হয়। সেদিনের 

মেলায় পাঁচছয় শতাধিক লোকের সম|বেশ হয় এবং হিন্দু ও মুসলিম 
বন্ধ ভক্ত পীর আনালসিদির দরগাহে হজাত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন। 

আবালসিছির দরগাহ্টি ইটের তৈরী। আোতন্বতী বা স্থ্টী নদীর 
(যাকে অনেকে স্থুর্ণরেখা নদীও বলেন) তীরে প্রান একটি বটগাছের 

নীচে মনে|রম পল্লী পরিবেশে উক্ত দরগাহটি অবস্থিত। দরগাহ.গৃহস্থ 

“মাজার' স্থানটি একটি ছোট টিপির মতন উচু। রাসবিহারী ধর ও অন্যান্থ 
আবালসিদ্ধি পীরের নামে জমি গীরে|ভর দান করেন। «॥ 



আব!লমিদ্ধি পর ৩৭ 

দরগাহের গয়ে জান[ল।র খিক কাঠিতে ঝুলন্ত ইট সহজেই সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। অন্বসন্ধান করে জান| যায় যে নিঃসন্তান! বধৃগণ সন্তান 
কামনা করে ভক্তির নিদর্শন-ন্বরূপ এ ইট দড়িতে বেধে জানাল|র গ|য়ে 
ঝুলিয়ে রেখেছেন । অনেকে নাকি রে।গ নির|মর প্রার্থনা করে এরূসভাবে 

ইট ঝুলিয়ে “গছেন। তার। ঈদ্লিত ফল পেলে সামর্থযানবায়ী দরগ।ছে 
এসে প্রতিশ্রত হাজত, মানত ব। শিরনি প্রদান করার পর সেই ঝুলন্ত 

ইট খুলে দ্েন। 

বাংল|দেশান্তর্গত সতক্ষীর।র বৈক।রী গ্রামের মহম্মদ অছাছুর রহমান 

সাহেব বলেন,_ব।বু অগ্থৃকুলচন্ত্র সরদার সেখ|নকার ধরগাহটি (বাবু মহেন্দ্র 

সরদ|রের বাড়ীর সীম|নার মধ্যে) নির্নণ করে দেন। সেণ।নে পূর্বে ধুপ- 
বাতি দিয়ে জিয়ারত কর! হত। 

কবি মহম্মদ এবাদেন্ল। লিখেছেন, 

ছোন্দলের সহ গোরা চলিতে চলিতে, 

একদল পীর সঙ্গে দেখ! হল পথে । 

ছালাম আলেক করি সকলে তখন, 

বসিলেক একসাথে হয়ে দ্বষ্ট মন। 

গোর|ই জিজ্ঞ/স| করে সকলের তরে, 

কোথায় চলেছ ভ|ই কহ দেশি মোরে ।-:--". 

দ|র[ক খ| বলে অ।মি যাইব ত্রিবেণি, 

আবাল কহিল আমি থ|কিব সিসিণি। 

উপরোক্ত 'সিসিণি" নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত তা নির্ণয় করা 

যায়শি। বারামত মহকুমর আমডাঙ্গা! থানাধীন “শিরাশিনি' নামক একটি 

গরম আছে। এ গ্রামটি মণগুলপাড়া নামক গ্রথম থেকে প্র/য় ৩/৪ কিলো- 

মিটার দুরে অবস্থিত। অনেকের অনুমান যে মণ্ডলপাড়া একক|লে 
শিরাশিনি অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। 

বালাগার পীর হজরত গেব|টাদ রাজী ** গ্রন্থে আছে যে "শিষিণী' 
নামক গ্রামে হজরত আ।বদুল্ত/হ, র[জী আস্তানা স্থাপন করে ইসলাম ধর্ম 

প্রচার করেছিলেন । সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন, “হজরত আবছুল|হ র|জী। 



৬৮ বংল। পীর-সাহিতেঃর কথ। 

ইহ।র পবিভ্র রওজা “শিষিণী' নামক স্থানে। ইহার সন্ধে এ পর্যন্ত কোন 
বিশেষ পুথি কেত।ব আমি সংগ্রহ করিতে পি নাই।” (বালাগ্ডার পীর 

হজরত গে|র।টাদ র|জী )। ৪* 

সিদ্দিকী সাহেবের গ্রন্থে পীর গোরাাদের সাথী যে একুশজন পীর 

ইসলাম ধর্ম প্রচার।৫ধে এদেশে এসেছিলেন বলে উল্লেখ আছে,_তাদের 

মধ্যে কারো নাম আবালসিদ্ধি নয়। 

আবালসিদ্ধি পীর সম্পকিত লে।ককথা £__ 

১। অনাচারের ফল-__ 

একবার মগ্ডলপাড়ায় আব|লসিদ্ধি পীরের দরগ|হে 'উর্স-এর সমর 

“মেলা' উপলক্ষ্যে প্রচুর জন-সমাবেশ হয়েছে । দূর থেকে ভক্তগণ এসেছেন 

মেলায় । তার! অবশ্ঠ মেলার আগের দিনই এসে হ|জির হয়েছেন। কিছু 

লোক এসেছেন ধারা পীরের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধ। প্রদর্শন না করে উচ্ছৃঙ্খল 

ভাবে চল।ফের! করছেন। এতে সেখানক।র লোকদের ওপর পীরের 

কোপন-্দৃষ্টি পড়ে। 
পরদিন দেখা গেল সেখানক।র বেশ কিছু লেক কলের। মহ|ম|রীতে 

আক্রান্ত ইয়েছেন। তাদেরকে নিয়ে অন্য লেকজশেরা সমূহ বিপদ গণলেন। 
অ।গত যাত্রীগণ তে। হায় হায় করুতে লাগলেন। 

অবিলম্বে কিছু ভক্ত গিয়ে হাজির হলেন পীরের দরগাহে এবং গীরের 
নিকট আত্মঘমর্পণ করে ধর্ণ। দিলেন। সকলে সংযতভ|বে পবিত্র আচরণ 

করতে ল/গলেন। তর! মানত ও শিরনি দিলেন সেখ|নে। তারপর থেকে 

মহ|ম।রীর প্রকোপ প্রশমিত হল। 

২| অবহেলার প্রতিফল_ 
মণ্ডল পাড়ারই এক যুবক। ত|র নাম মহম্মদ গুঞ্দান। সে মেল।য় 

এসেছিল বেড়তে ৷ পীরের প্রতি তার ভক্তির লেশম।ত্র নেই। সে তামাশা 
দেখতেই এসেছিল মাত্র । 

দরগাহের সামনে আছে একটি বট গাছ। গাছটি প্রাচীন বটে। বেশ 
কয়েকটি 'বোয়া” বা “ঝুরি' ঝুল্ছে তার ভাল থেকে । ন্ুরুদ্দীন একটা ছুরি 
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কিনেছিল মেলার । সে তার ছুরির ধর পরীক্ষ। কর|র জন্য এ বটের একট। 

ছোট ঝুরি কাটতে উদ্ভত হল। কে একজন তাকে নিধেধ করল $+__কেটো ন। 

কেটো ন| ঝুরি, ও যে আবাল সিদ্ধি পীরের বটগাছ। 

মরদ্দীন সে নিষেধের কেন গুরুত্ব দিল ন।। উচ্ছৃঙ্খলভবে মেল|র ঘুরতে 
ঘুরতে সে সেই বটগ।ছের একট। ঝুরি কেটে দিল। অপেকে শঞ্ষিত হলেন এ 

ঘটন। দেখে। 

মেলা শেষ হয়ে গেল। আরে। কিছুদিন গেল কেটে । অকনম্ম. একদিন 

সেই যুবক এক কঠিন পীড়া আক্রান্ত হল। সবই বলল, পীরকে অবম|নন। 
কর[র এই হল উপযুক্ত ফল। শ্মরুদ্দীন ভীত হল না। দে গেল নন। প্রক।রের 

চিকিৎসকের কাছে। শেষ পবন্ত রোগ অর নিরাময় হয় না। সবই জানল 

তার কুকর্মের প্রতিকলের কথা । এব।র সে গেল দমে। একজন এসে বল্লে, 

বচতে ঘ্দি চ।ও, শীগগীর ঘ|ও আবালপিদ্ধি পীরের দরগ|হে। পীরের কাছে 

আফ্মসমর্পণ কর, শিরনি দাও । 

যুবক নুরুদদীন তা-ই করল। তারপর খেকে সে আরোগ্য-শাভ করতে 

আন্ত করল এবং সুস্থ হরে উঠল। ূ 

পীরের দরগ|হের বটগ|ছের সে ঝুরিব ক]ট। অপর ঝুলন্ত অংশটি অ।জে। 

(১৯৫ খুঃ) দেখতে পপ্তবা থায। 



তৃতীয় পরিচ্ছেষ্ 

একদ্িল শাহ, 

পীর হজরত একদিল শ।হ রজীর পুর| নাম পীর হজরত আহমদ উল্লাহ্ 

রজী। জনসাধারণ তাকে “একদিল শাহ, খেতাবে ভূষিত করেছেন! 
সাহিব-দিল. শবটি অপত্রংশে সাহ-ইব্দিল ৯স|হ-এবদিল এবং তা 

থেকে সাহ-একদিল শবে রূপান্তরিত হওয়। খুবই স্বাভাবিক । একদিলের 
শবগত অর্থ এক বা অদ্ধিতীয় হৃদয় । অর্থাৎ তিনি শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের অধিকারী । 

পরবর্তীকালে সাহ,. শব্দটি হয়ত উপাধি হিসাবে বব্ধত হতে আরম্ভ করে। 
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পীর হজরত একদিল শাহ. রাজী এদেশে পীর হজরত গোর|ঠাদ রাজীর 

লহিত ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন। তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার 
যারাসত মহকুমার আনোয়ারপুর নাক পরগণায় ধর্ম প্রচারের ভার প্রাপ্ত হন। 

তার মোরেদ তাকে “একদিল শাহ্, এই খেতাব দিয়ে ছিলেন কিনা জানা যায় 
না। 

একদিল শাছের জন্ম কোথায় তার কে।ন এতিহ।সিক প্রমাণ নেই। স্তর 
জন্ম তারিধ জানা যায় না। 

গৌড়ে হাবশী স্থলতানদের র|জত্বের শেষ সময়ে কিংবা স্থলতান হোসেন 
শ।হের রাজত্বের প্রথম দিকে এই দরবেশ ইসল|ম ধর্ম প্রচার।র্ধে বার/সতে গমন 

করেন বলে অনুমান কর] হয়। (পুর্বা পাকিস্তানে ইসল]মের অলো )২৪। 

কবি আশক মহম্মণ? স|হেব তার “পীর একিল শাহ, নামক পাচালী কাব্যে 
লিখেছেন : 

মেরা জন্মস্থান জান সাহান! নগর, 

বাপের যে নম সাহানির সদ|/গর । 



একদ্দিল শাহ, ৪১ 

ব।প মের! সাহ।নির মত অশক নবি, 

আড়াই রে।জের হইয়া যাই নির|ঞ্তন পুরি । 

একদিল শাহের মৃত্যুর তারিখ পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব-রাত্রি বলে কথিত। 
তার মৃত্যু কোন্ সালে হয়েছিল তাও অজ্ঞাত। 

চব্বিশ পরগণ! জেলার বার।সত মহকুম৷র অন্তর্গত কাজীপাড়ার অধিবাসী 
ছুটি মণ্ডল ওরকে ছুটি খ। সাহেবের বাড়ীতেই তিনি অবস্থান করতেন। তার 

প্রভাব প্রায় ছুই শতাধিক বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে বিস্তৃত । 

পীর একদিল শ|/হ্ কাব্যে তর রূপ বর্ণনা এইভাবে দেওয়া আছে 7 

উপনীত হইল পীর রাজ-দরব|রে । 
আকাশের চন্দ্র যেন নামিল ভুমেতে * 

পৃিম|র চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ॥ 
রবির কিরণ নছে তাহার মতন * 

কল মেঘের আড় যেন বিজলীর ছটা ॥ 

কাচ। সোনা জলে যেন সানিরের বেটা * 

ছুঝআথে ক।জল অতি দেখিতে উত্তম ॥ 

চলন খঞ্চন পাখি পাইবে শরম * 

হাতে পন্ম পায় পন্ম কপালে রতন জলে ॥ 

পীরকে দেখিয়। প্রজা ধন্য ধন্য করে * 

পীর একদল শাহ. একজন সাধারণ র|খালের বেশে আনোয়ারপুর 
পরপণাঞ্চলে তার অলৌকিক শক্তির পরিচদ দিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। কাজী- 
পাড়ার ছুটি খা-র নিঃসন্তান। পত্রী 'সম্পতি'র নিকট তিনি পুত্রের ম্যায় সঘতনে 
থাকৃতেন। তিনি দীঘদিন জীবিত ছিলেন। বার্ধকা ও অরাজনিত কারণে 
ধীরে ধীরে তার প্রাণ-প্রদীপ নিভে গিয়েছিল । 

আরে। জান। যায় যে, আনোয়ারপুর পরগশয় কোনও কারণে হিন্দু- 

ধর্ম/বলম্বীর সহিত তার কে।ন প্রকার সংঘর্ষ হরনি। তবে শ্রীকুষ্ণপুরের টাদখ। 
নামক এক প্রতিপত্তিশলী মুসলিমের সঙ্গে তার মনোম|লিন্য হয়েছিল । তাতে 
টাদ খা কর্তৃক আরব্ধ মসজিদ নির্মাণ-কাধ অসম্পূর্ণ থেকে যায় । পীর একদিল 

শাহের প্রতি টাদথার এরূপ আচরণকে অনেকে অনৈষ্নামিক বলে অভিষ্িত 



৪২ ব|ংল। পীর সাহিভের কখ। 

করেন। তার অসাধ|রণ সরলতার স্থযোগ নিয়ে কিছু স্বার্থ|খেষ। লোক চাদ 

থার উক্ত মস্জিদ নির্ম।ণে বাধ! সৃষ্টি করেছিল বলে ত।দের ধ|রণ।। 

চব্বিশ পরগণ! জেলার বার।সত মহকুম।র অন্তর্গত অনোয়|রপুর পরগণ।র 

ক|জীপাড়া নামক গ্রামে পীর হজরত একদিল শাহ র।জীর পবিত্র মাজ।র 

শরীফ অ|ছে। এখানে প্রতি বছর পৌষসংক্রান্তির পূর্ব র|ত্রে উরস 
উৎসবের স্ুত্রপাত হয় এবং সাধ।রণতঃ আট দিন ধরে ত। চলে। উরসের 

সুত্রপাতেই দরগ|হের সম্মুখের এক স্থ-উচ্চ মিন|রের শীর্ষশ|গে বসে ঝ|ছাক।রগণ 
নহবৎ বাজাতে থকেন। প্রভ/তক।লান নহবতের স্থমধুর ধ্বনি পার্বতী 
জনসাধারণকে জাগরিত ও সচাকিত করে তোলে । প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও 

উরস উৎসবকে সাফল্যমণ্তিত কর|র জন্য কর্তৃপক্ষ কর্মব)ত্ত থ|কেন। দৃর- 

দুরান্ত হতে ফকির-দরবেশ, মানিক পীরের গায়কদল এসে জম।য়েত হতে 

থ/কেন। স্থানীয় ব[সিন্দ[দের অনেকের বাড়ীতে তাদের আশ্মীগ-খজশ 
আগমন করেন,__পাড়ায় পাড়ায় আবাপ-বৃদ্ধবণিতাৰ মনে আণন্দের স৬। 

পড়ে যায়। 

পীর হজরত একদিল শাহ র|জার রওঞজ। শর] হঁটের তৈরা এক।ট 

সথদৃশ্ত সৌধ । সৌবের গায়ে ক1গক|খখচিত। ধরগ|ছের চারপ।শে এ।চার। 

স/মনের চত্বরে শালিখ পাখীর কবর ও কটি বখুল শাহ স1৭10কে 
রমণীয় করে রেখেছে । দরগ|হের পণ্চ|জ্দিক পিয়ে সবণরেখ। অপএং*শ 

স্থটা নন্দীর রুদ্ধ প্রবাহ-রেখা বিদ্ভম(ন | 

উরস উৎসব আরশের সমঘ দরখ!হ-সৌপে স।নাবরণভ।বে ০৯০ ৩ 

করা হয়। দরগাহের বহু পুরাতন মান|রণ পরশ» এ] চখঠএ এ ভাত সািকাদ 
পরিচ্ছন্ন করে খ্যবহ|ব-উপবে।গী কার পর্ন বারন্বান শপিবে দেন গুণ । 

র|জা র।মমে|হন রারের পুত্র রমাগ্রসাদ গণ তিসপুস্্র শ)প।আোতন। এ।দেণ 

পোখুপুত্র ধরণী মোহন বয় পথ শ্রগমেই দর্ন।ছে খু এ। তন ণে এসে 

শিরনি (ছুই হাড়ি বাতাস। ও বিরধও]) দান কৰ্তেখ তাৰ পরণে।ক 

গমনের পর রামমোহন র|দের সেরেএার ভরধ। ছিলে আঞে। উ্র্দশ 

শিরনি শ্রদ[ন অনুষ্ঠান উদ্য|পিত হয়। বর্তম|নে (১৯৭5 থু) ৬কেএমো 

তেওয়|রীর পুত্র শ্রীৃদেবচন্দ্র তেওয়|রী (আহ্কঘ।নিক খপ ৭০) খ্য়ং শিরশি 

দেন। পুর্বে শিরনির সংগে সমপরিম|ণ “চেরাগী' অর্থ।২ নক্জর|না দেওয়া 



একধিল এই, ৪৩ 

হত এবং শিরনি-প্রদানকরী তার প্রদত্ত দ্রবেঃর অর্ধেক প্রস|দরূপে পেতেন। 

শ্রাভূদ্বেব তেওয়|বীর বক্তব্যে একথা জ|ন। ঘযায়। 

লক্ষণীয় যে দরগ|হে (প্রথমেই হিন্দুগণ কর্তৃক শিরনি প্রদত্ত হর । এ বিষয়ে 

একটি প্রবাদ আছে। 

দরগহের বর্তমান (১৯৫৭ খুঃ) খ|দিমদ|র আল্হাজ ফকির আহমদ, 
কাজী আজিজার রহম|ন প্রমুখ বলেন ঘে রাজ। কৃষ্চন্দ্র রায় ও তর 
পরবর্তা কোন ব/ক্তি, একদিল শ|হের প্রতি ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ নয় শত 

উপত্রিশ বিঘ। পাঁচ কাঠ! জমি গীরোভ্তর দ্রিয়েছিলেন। বায় সেরেন্তার 

কর্মী শ্রাভৃদেবচন্দ্র তেওয়।রা বলেন ঘে পীরোন্তর প্রদত্ত হয়েছিল রাজ! 

র/মমোহন র|য়ের সেরেস্ত। থেকে । উক্ত খাদিমদ।রগণ আরে। বলেন যে, 

উল্লিখিত জমির মণে; উত্তরহ|ট মৌজা একশত দুই বিঘা পনবে। কাঠ। 

জমির একস্থ।নে এই দরগাই.গৃহটি অবস্থিত। 

প্রতিদিন প্র/তক।লে ও সঞ্ধ্াক।লে পীর হজরত একদিল শাহ, ব|জীর 

উঞ্ত দরগ|হের নির্ধারিত সেবরেত ব। খাদিমদার আগমন করতঃ দরগাহ- 

গৃহ ও তংসংলগ্র এজন স্বহণ্ডে পরিদ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। প্রাতঃকালে 
তিনি “অজু' করার পর গারের ম|জ|র অর্থ।ৎ সমাধিতে ধূপ-ধুন। প্রদন 
করেন এবং সন্ধ্যাক!লে ধূপ-বুন।র সাথে বাতিও জেলে দেন। বাতি বল্তে 

মেমব।তি নর়ঃ__তা। সরষের তেলের প্রদাপ। এই সব দেবার পর তিনি 

কোরান শরীফ থেকে অংশ ধিশেষ প।ঠ করেন এবং পীরের আত্মার শান্তির 

জন্য আল্লহ তা'ল|এ নিকট গ্রর্থন। জানান। 

তিনি দরগাহগৃহ থেকে বাইরে এসে অতিখিখালাদ কেন অতিথি 

অ।ছেশ কিন। অগ্রসম্ধাণ করেন । ঘদি ক।উকে দেখতে না পান তবে 

তখনক|র মঙশ তার কর্তা সম্পন্ন হখ। «দি দরগাহ-পাদমূলে অতিথির 
সন্দ।ন পাওয়। যয তবে তিনি সেহ আঁতাঁখর অ।খার ও শ্রবোজনে থাকব!র 

ব্যধস্থ। করে দেন। পুবে এখনে গড়ে গ্রার শতাধিক অতিখির সংকার 

করতে হত, বর্তম|নে (১৯৫০ খুঃ) প্রতিদিন গড়ে দশ-বরে৷ জন অতিথির 

সংক|র কর। হয়ে থাকে । পুরে পীরোস্তব স্থানের আয় ও তক্তদের 

দেওয়া অর্থদি থেকে সে ব্যয়-নিবাহ সহজস।ধয ছিল, কিন্ত এক্ষণে আর 

তা সহজসাধ্য নেই। 
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প্রতি শুক্রবারে বহু হিন্দু-মুসলিম নর নারী পীরের দরগাহে হাজত, 

খ/নত বা শিরনি দিতে আমেন। তাতে এমন জনপঘম[বেশ হয় যাকে 

ছোট একটি মেলাও বল! যায়। 
বাৎসরিক উর্সের সময় যে মেলা বসে ত। এতদ্ অঞ্চলের সর্ববৃহৎ 

মেলা । প্রায় দশ-বারেদিন ধরে এই মেলা চলে। প্রাতঃক।ল থেকে 

হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ ফুল ও তংসহ নজরানা, হাজত, মানত, শিরনি প্রস্তুতি 

নিয়ে দরগহে আসেন এবং ভারপ্রাপ্ত খাদিমদ|রের হাতে ত। অর্পী করেন। 

এ সব প্রদমনের পর খাদিমদ/রের কাছ থেকে তারা পীরের শান্তিবরি ও 

প্রসাদ পান। ফুলের মালা বা ফুলের গোছা পীরের রওজ|র ওপর সাজিয়ে 

দেওয়া হয়। অনেক ভক্ত পীরের লুট দিয়ে থাকেন। “পীরের লুট” হিন্দুর 
ঠিক “হরির লুটের মতন। | 

দরগাহের প্রবেশ পথের ধারে ধারে শিরনির ভাল! বিক্রে তাগণ বসে থ|কেন। 

এই ভালায় সাধারণতঃ থাকে বাত|স।দি মিষ্ট দ্রব্য ও ফুল। আর থাকে 

খ্য ফকির, বিভিন্ন পে|ষাকের, বিভিন্ন বয়সের । ভক্তগণ শিরনি, হাজত 

বা মানত দেবার পর ফের।র মুখে কিছু কিছু খয়র/ত করে যান। খাদিমদার- 

গণের সংখ্যাও বেশী। পীবোত্বর সম্পত্তির অংশীদারগণের নামের এক বিরাট 

তালিকা অ|ছে। সেই তালিকা-অন্যায়ী তাদেরকে পর পর ঠোগায় করে 

প্রসাদ এবং আপন আপন পাত্রে শান্তিবারি দেওয় হয়। তার। সারিবদ্ধভাবে 

তা গ্রহণ করেন। দক্ষিণা-প্রাঞ্ধ অর্থেরও তার অংশ পেয়ে থাকেন। 

দরগাহের সামনের চত্বরে গায়কের পাচ-ছয়টি দল ঢোলক, হারমনিয়ম ও 

জুড়ি সহযোগে পীরমা হাত্মা-স্থচক গানের মাধ্যমে স্থানটির পরিবেশ জম-জমাট 

করে তোলেন । তাদের এক একটি মূল গায়েন থকেন। মূল গয়েনের পোষ!ক 

ফকিরি পোষাক । তিনি চামর ছুলিয়ে সকলকে 'দের।” জানিয়ে, বিশেষ করে 

শিশুগণকে হাতে নিয়ে বিভিন্ন নৃত্য ভঙ্গিমায় গানের মাণ্যমে, তাদের মঙ্গল 

কামনা করেন। ভক্তগণ তাতে৭ যথেষ্ট উত্সাহ বোধ করেন এবং এ সব 

গায়কগণকে পয়স। দান করেন । 

মেলায় স।র্বাস থেকে ভাজার দেক|ন, শ।ক সির দোক|ন, মনোহারী 

দোক।ন প্রভৃতি অলংখ/ বিক্রেতা পশ।র সাজিয়ে বসেন। এই মেলায় প্রায় 

লক্ষ লেকের সমাগম হয়ে থকে । দূরের যাত্রীগণ স্ত্র-পুত্রপরিজন নিয়ে গরুর 
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গাড়িতে করে অ|সেন এবং মেলার আশ-পাশে স্থবিধামতন স্থানে থেকে মেলায় 

ভ্রমণ করেন। তারা সেখানে চড়ুই ভাতি করে খান। 

গীর একদল শাহের নামে উচ্চ মাধ্যমিক বিছ্যালয়, এক মাইল দীর্ঘ একটি 

রাস্তা, সাধারণ পাঠাগ।র প্রভৃতির নামকরণ হয়েছে । 

কাজীপাড়ার পীর হজরত একদিল শাহ রাঁজীর দরগাহগৃহ ব্যতীত নিয়- 
লিখিত স্থানে তার নামাঙ্কিত নজরগাঙ্ রয়েছে । তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ণ 

বিবরণ প্রদত্ত হল;__ 

| ৰারাসত _ 

কলিকাতা-যশোহর পাকা সড়কের ধারে বার|সত শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে 

পীর একদল শ।হের নামে একটি নজরগাহ আছে। এটি একটি পাকা গৃহ। 

প্রচলিত ধারণা এই যে পীর একদিল শাহ. কাজীপাড়ায় যাওয়ার পথে এখানে 
কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেছিল্ন। সেই সময় থেকে এই স্থানটি ভক্তগণের 

নিকট একটি পবিত্র স্থান হয়ে ওঠে এবং লোকে ধূপ-বাতি দিতে থাকেন। 
এই নজরগাহের সেবায়েতের নাঁম ডাঃ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি 

একজন খ্যাত নাম। এলোপ্যাথ চিকিৎসক | তারা নিজেরা বা তাদের নিষৃক্ত 

লে!ক নিয়মিতভাবে প্রতি সন্ধ্যায় পীরের স্থানে ধূপ-বাতি দিয়ে ভক্তিঅর্থ্য 
নিবেদন করেন। অবশ্তট এখানে বাৎসরিক উরস্ বা বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেলা 

হয়না । এখানে কোন কোন ভক্ত দুধ, বাত।সা', ফল ইত্যাদি অর্পণ করে 
থাকেন । ডঃ বসন্ত কুমার চটোপাধ্যায়ের নিজের কথায়» 

« জনসাধারণের অনেকে এখানে মানসিক করে যান। কেউ বা অস্ুথ 

বিস্তখের জন্য সন্ধ্যায় দরগাহে জল রেখে যান এবং পরদিন সকালে নিয়ে গিয়ে 

রোগীকে দেন। শুনা যায়, তাতে নাকি তাদের উপকারও হয় ।” 

বসম্তবাবু নিজের উৎসাহে এবং ভক্তিতে পীরের নামে উক্ত প|কা নজরগাহ, 

গুহটা নির্মাণ করিয়েছিলেন। বহুকাল পূর্বে কে বা কারা এস্থানে ভক্তিঅর্ঘয 
অর্পন করতেন তা জানা যায় না। তখন এস্থানে একটি ছোট মাটির টিপি মাত্র 

ছিল। এই নজরগ|হটির অশ-পাশে কোন মুসলমান বসতি (নেই। মানত, 

দুধ, ফল প্রভৃতি প্রধানতঃ হিন্দ্র ভন্তগণই এখনে দিয়ে থাকেন। নজরগাহটি 

গ্র/য় এককাঠা জমির উপর অবস্থিত । 
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২। ঘোলা-কাজী পাড়া-- 
বারাসত-বনিরহাট সড়কের ধারে কাজীপড়া গ্র!মের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত 

হাটখোলাটি ঘোলার হাট-খোল1 নামে খ্যাত। এই হাটখোলায় একস্থানে 
স্থুটী নদীর তীরে পীর একদিল শ।হের একটি নজরগাহ. আছে। নজরগাহটি 
ইটের তৈরী । স্থানীয় জনসাধারণ এখানে ধুপ-বাতি দেন। জমির পরিমাণ 
কয়েক শতক মাত্র । এক সাধারণ রাখাল বালকের বেশে একদিন দুপুরে পীর 

একদিল শাহকে নাকি এই স্থানে খেলা করতে দেখা গিয়েছিল। সেই স্ত্রেই 
এখানে নজরগাহ, তৈরী হয়। অবশ্য এখানে কোন মেল! হয় না। 

৩। কাটারাইট-_ 
বারাঁসত মহকুমার অন্তর্গত এই স্থানটি বারাসত-বসিরহাট সড়কের 

ধারে অবস্থিত। সাধারণে এ স্থানটিকে দরগাহ বাড়ী বলেও অভিহিত 
করেন। এখানে প্রায় দশ শতক জমির উপর একটি ইটের স্তুপ দেখতে 

পাওয়! যাবে,_তার ওপর রয়েছে একটা অশ্বখ গাছ। এই স্থানটিই 
গর হজরত একদিল শাহরাজীর নজরগাহ.। পূর্বে এনাব অ|লি এবং 
জোনাব আলি নামক দুই ব্যক্তি এখানকার সেবায়েত ছিলেন। হাজী 
আনোয়ার আলী, মোহাম্মদ বদকণ্দিন প্রমুখ এই নজগাহের মূল তত্বাবধায়ক। 

বর্তমানে মোহাম্মদ মনস্থর অ|লি সাহেব প্রত্যহ এখানে ধৃপ-বাতি 
দিয়ে থাকেন। প্রতি বৎসর দে!সরা ফান্তন তারিখের অপরাস্ছে এখানে 
প্রায় হাজার লোকের সমাবেশে একটি মেলা বসে। সে সময়ও ভক্তগণ 

হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মেলা শেসে 

কোন কোন বছরে যাত্রাগানও হয়ে থাকে। 

8। বাছু-_ 
বারাসত থানার অন্তর্গত বাছু একটি বপ্রিফুগ্ররম। মদ্যমগ্রম-খড়িবেড়িয়া 

সড়কের ধারে প্রায় ছুই শতক জমির উপর ইটের তৈরী এই নজরগাহটি 
প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত। প্রাচীরের মণ্যের স্থানটিতে কিছু ফুলগাছ সাজান! 
সর্বসাধারণ এখানে প্রতাহ সন্ধ)য় ধুপ-বাতি প্রদান করেন। বসন্তরঞ্ন 

মোদক মহাশয় নজরগাহটিকে পাকা করে দিয়েছিলেন। আশী বৎসর 

বয়সের স্থ|নীয় বুদ্ধ শ্রীমাগনচন্দ্র মে।দক মহাশয় জান]লেন ঘে, পার্শবর্তী 



একদ্দিল শাহ ৪৭ 

কাঠোর' ন/মক গ্র/মের মোহাম্মদ জমায়েত আলি “কান নামক এক 

ব্ক্তি এই নজরগাহের সেবায়েত ছিলেন । তার বংশের এক খোড়। 

ব্যক্তি গীর একদিল শ।হের জীবন কথা স্থর-সহমোগে গেয়ে গেয়ে 

বেড়াতেন। | 

এই নজরগ|হে ভক্তগণ হাজত-মানত-শিরনি ছাড়া ফল, ফুল, দুধ প্রভৃতিও 

দিয়ে থাকেন। এখানে শিবলিঙ্গের ম্যায় একটি বস্ত আছে, আর আছে 

পোড়ামাটির একটি পুতুল। পুতুলটি ঘোড়ার আকৃতি বিশিষ্ট। 

৫| বালিপুর_ 
বালিপুর-বজবজিয়! হল ঝারাসত থানার অন্তর্গত একটি মৌজা। পীর 

একদিল শাহের নামে প্রায় এক বিঘা জমির উপর এই নজরগাহটি 

অবস্থিত। ইটের গীথুনির উপর অশ্ব গাছের দ্বারা স্থানটি চিহিত। 

এখ|নে প্রতি বংসর দোসরা ফাল্ুন তারিখে মেলা বসে। প্রায় হাজার 

লেকের সমাবেশ হয়। মেলা চলে প্রায় পনরো৷ দিন ধরে। সেবায়েতের 

নাম মোহম্মদ হাজের মণ্ডল (৮০। এরা বংশ পরম্পরায় এখানকার 

সেবায়েত ॥ হিন্দু-মুসলিম ওক্তগণ মোরগ বা খাসি হাজত দেন। তাছাডা 

খিরনি ও মনত প্রদত্ত হয়। মেল|য় পীরের গন হয়, যাত্রাও হয়। সম্প্রতি 

কিছু লোক জুয়া খেল! ও টগ্লা-খেউড় গানের অ|মদানী করে এখানক।র 

পবিত্রতা নষ্ট করছে বলে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হিন্দুমুসলমান 

ভক্তগণ পীরের নাম করে নিজেদের মঙ্গল আশায় তেল-পানি গ্রহ্ণ 

করেন। এখ|নে ধুপ-বাতিও দেওয়! হয়ে থাকে। 

৬। রঘুবীরপুর_ 
বারাসত থানার অন্তর্গত এই গরমে সদর র|ত্বার ধ|রে অবস্থিত নজরগাহটি 

ইট দিয়ে গাথা । এই গ্রথমের ম|সচটক পরিবার পীরের স্থানটির তত্বাবধায়ক। 

শ্ীনরেন্ধনাথ কর্মকার মহাশয় এখানকার সেবায়েত। তিনি নিয়মিতভাবে 

নজরগাহে ধূপ-বতি প্রদান করেন। জমির পরিমাণ প্রায় এক কাঠা । এখানে 

কোন মেলা বসে ন।। বট অশ্বণ গ|ছের নীচে অনস্থিত এই স্থানটি বেশ 

মনোরম | 1 



৪৮ বাংল। পীরসাহিত্যের কথা 

৭1 জাফরপুর_ 
বারাসত মহকুমার অন্তর্গত জাফরপুরগগ্রামে একটি নজরগাহ আছে। 

স্থানটির পরিমাণ প্রায় এক বিঘা । এখানে কেন গৃহ বা স্বতিত্তস্ত নেই। 
অথচ সেই সাদ! জমিতে চাষ হয় না) শুধু গরু-বাছুরাদি বিচরণ করতে 

দেখা যায়। এখানে একটি বিশাল অশ্বখ গ|ছ ছিল। গাছটি বিক্রী করে 
দেওয়া হয়েছে এবং সেই অর্থছার! স্থানীয় মসজিদের সংস্কার সাধন কর! 

হয়েছে। এখানে ধৃপ-বাতি দেওয়া হয় না অর্থাৎ দেবার রীতি নেই। 
ঈদের সময় জনসাধারণ এখানে নামাজ পড়েন। পীর সাহেব কোন এক 
সময় এখানে উপাসনা করেছিলেন বলে কথিত । 

৮1 গোপালপুর_ 

বারাসত মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামে একটি মাটির টিপি আছে। টিপিটী 

পীর একদিল শাহের নামে চিহিত। ডাংগুলি ক্রীড়ারত রাখাল বেশী পীর 
একদিল শাহের হাতের গুলি নাকি এখানে এসে পড়েছিল বলে প্রবাদ আছে। 

এখানে ধূপ-বাতি দেওয়া হয় না, মেলাও বসে না,_কেহ কেহ মানত দিয়ে 

থাকেন। জনসাধারণই এখানকার সেবায়েত। 

৯। আবদেলপুর_ 

বারাসত মহকুম।র অন্তর্গত এই গ্রামে ছুই-তিন কাঠা স্থান জুড়ে একটি 
মাঁটিয় টিপি পীর একদিল শাহের নামে চিহ্নিত। এখানেও ব্রীড়ারত রাখাল 
পীর একদিল শাহের হাতের "গুলি, এসে পড়েছিল বলে কথিত। এখানে 

ধুপবাতি প্রদত্ত হয় না, কোন মেলা বসে না। ঈদ উৎসবের সময় ভক্তগণ 

আল্লাহ তালাকে ম্মরণ করে ক্ষীর সমর্পণ করেন এবং পরে সকলে মিলে 

ত1 বাটোয়ার। করে গ্রহণ করেন। উক্ত টিপিটা প্রায় অ|ট-দশ হাত 

উচু। জনসাধারণই এই স্থান দেখা-শ্ুনা করেন। 

১০। পাটুলী_ 
বারাসতের অন্তর্গত প]টুলীগ্রামে ছুই বিঘা পীরে|ভর জায়গার উপর 

দশ-বারে! হাত উচু একটি মাটির টিপি আছে। সেখানকার বট ও 
অশ্বখ গাছের ছায়ায়, আম ও বাশবাগানে ঘেরা স্থানটি কুহেলিক।-আহ্ছন্প। 
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বট-অশ্বখ গাছে সহস্র সহ বাছুড় ঝুল্ছে; _তাদের ক|কলীতে অঞ্চলটি 
পূর্ণ সমারোহে আবিষ্ট। এখনে ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হয় না। তব প্রতি 
বৎসর কাজীপাড়ার দরগাহে অনুষ্ঠিত উৎসবের সময় অর্থাৎ মাঘ মাসে 
এখানে গ্রামের রাখালগণের মধ্বে বনভে|জনের অনুষ্ঠ।ন হরে থ|কে। 

এই নজরগাহের সেবায়েতগণের নম যথাত্রমে শেখ নেসার আলী, বিলায়েত 
আলি, শ্রীশশীভূষণ ঘে|ষ ও ঝ|কাউল্লা বিশ্ববস। এখানে পীরপুকুর নামে 

একটি পুকুর আছে। এখানে র।খাল বালকগণের ব|ৎসরিক বনভোজন 
উৎসবের সময় প্রায় প|চ-ছয় শত লে|কের সমাগম হয়। তাতে হিন্দু- 

মুসলমান সকলেই অংশ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বাৎসরিক উৎসবের সময় 
“মিলাত' দেওয়া হয়, কে।রান থেকে অংশ বিশেন প।ঠ কর। হয় । 

১৯। হুমাইপুর__ 
পীর একদিল শ|হের নামে বাঁরাসত মহকুমার হুম|ইপুরে একটি 

শ্বৃতি চি ছিল বলে শোন! য|র। পাটুলি গ্রমের অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট 

জনা যায় যে হুমাইপুর গ্রামের সাধ|/রণ কবর স্থানের পূর্বদিকে পীর 
একদিল শাহের নামে একটি স্মৃতিচিহ্ন ছিল। সেটীও ছে।ট একটি মাটির 

টিপি বিশেষ এবং পীরস|হেবের হ|তের ডাং-গুভ্ির একটি গুলি এইখানে এসে 

পড়েছিল। একথা সকলে ভূলে গেছেন বলে তার অভিমত। সে টিপিটাও 

কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ক্রীডারত পীর একদিল শাহের হাতের *গুলি' 

এখানে এসে পড়েছিল বলে একটি শ্লোক প্রবাদরূপে আজে ব্যবধত হয় । 

১২। গোবরা- 
বাংলা সরকারের ১৯৫৩ খুষ্টাব্দের গেজেটে উল্লেখ আছে যে পীর 

একদিল শাহের নামে এই গ্রথমে ছয়দিনের মেলা বস্ত। মেলাটি হত 

ফেব্রুয়ারী ম|সে, তাতে গড়ে তিনশত লে।কের সম|বেশ হত । 

১৯৩। ধলা-_ 
বার/সত মহকুমার অন্তর্গত ধলা গ্রমে পীর একদিল শাহের নামে 

একটি মেলা হত বলে বাংল! সরক|রের ১৯৫৩ খুষ্টাব্দের গেজেটে লিপিবদ্ধ 

আছে। তাতে আরো নিদিষ্ট অছে যে সেখানে প্রতি বখসর মার্চ 

মাসে চার দিনের মেলায় তিন শতাধিক লেকের সমাবেশ হত । সরেজমিনে 

তদন্ত করে জানা যায় যে, উপরোক্ত তথ্য যথার্থ নয়। 

২৪ 



পীর একদিল শাক কাব্য 

পীর হজরত একদিল শাহ. রাজীর নামে এ পর্যস্ত একখানি মাত্র কাব্য- 

গন্ধের সন্ধান পাওয়া গেছে । কাব্য খানির নাম্মপৃষ্ঠ। না থাকায় “পীর একদিল 
শাহ কাব্য*”*- এইরূপ নামকরণ করে নিতে হল। 

পীর একদিল শ|হ. কাব্যের রচয়িতা কবি আশক মহম্মদ ওরফে হেলু 

মিয়া । তার বসতি ছিল হরিপুর নামক গ্রামে। ভণিতায় তিনি 
বলেছেনঃ 

আশক মোহাম্মদ কহে জোনাবে সবায় ॥ 

হরিপুর গ্রাম বিচে বসত যাহার * 

অনেক হরিপুর নামক গরমের কোন্ হরিপুরে তার বসতি ছিল তা জানা 

ছুঃসাধ্য। কবির আর কোন পরিচয় বিশেষতঃ বংশ পরিচয়, জন্ম-সাল বা 

তারিখ প্রভৃতি জানা যায় না। তবে ভণিতায় তার ভক্তি প্রণতঃ কবি হাদয়ের 

স্ুম্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। যথা, - 

আসক মহাম্মদ বলে একদিলের পায় ॥ 

লেহ ভাই আলার নাম দেলেতে সদায় * (২৫) 

কিংবা আশক মহাম্মদ কহে একদিলের পায় ॥ 

আল্লী নবী বল সবে দিন বয়ে যায় * (২1৮৪) 

গীর হজরত একদিল শাহের জীবনী সম্বলিত এই পাঠালী কাব্যখানি 

স্থবৃহৎ। কাব্যখানি মুদ্দিত। আকুতি ৭২”১৪২”। গ্রন্থখানি এখন খুব 
সম্ভবত: একেবারেই ছুষ্প্াপ্য । আমি বারাসতের কাজীপাড়া গ্রামের জনাব 

বাহার আলী সাহেবের নিকট থেকে কাজী আজিজার রহমান সাহেবের 

লহাঘতায় উক্ত ছাপা পুথিখানি আবিষ্কার করি। জনাব বাহার আলী সাহেব 

পুস্তকখানি হস্তাস্তরিত করৃতে র/জী ন1 হওয়ায় আমি তার নকল করিয়ে 
(রুখেছি। তার নাম পৃষ্ঠা নেই। নেই বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা। প্রথম দিকের 
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তেরে! পৃষ্ঠ। পর্যন্ত নেই এবং শেদের দিকে একশত ছ।ব্বিশ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত। 

হেমেটীক রীতিতে শব্দ সমূহ এবং সেমেটাক রীতিতে পৃষ্ঠাগুলি সঙ্জিত। 
কাব্যখানি নিক্নলিখিত পালায় বিভক্ত ঃ-_ 

১ জন্ম পালা, 

২. শিক্ষা লাভ পালা, 

৩. ডাকিনীর প|লা, 

৪. কাঞ্চন নগরের পল।, 

৫. মুশিদের পালা, 
৬ হরিণীর প।লা, 

৭. ছুটার পলা, 

৮. বড়ুয়ার বিড়ম্বন!র পালা, 

এর পর খণ্ডিত বলে আরে! পালা ছিল বিন। জানা যায় না। এতে 

কয়েকটি ধূয়া আছে, প্রতি অনুচ্ছেদে আছে শিরোনামা। ভণিতার নমূনা 

এইবপ 7 

বিশেষ কাতর ঠহল একদিলের সায় ॥ 

রচে পুথি কবিকার একদিলের পায় * (১1১২) 

অথব।) 

আবল্ল! নবীর নাম এবে বল সর্বজন ॥ 

একদিলের জন্মপাল! হেল সম]পন * ' ১১৯) 

প্রতি পালার আবর্তে 'পাল। আরম্ভ এবং শেষে 'পাল! শেষ এইকপ 

লিখিত আছে। প্রথম পংক্তির শেষে ছুই দাড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে 

একটি তারক|র চিহ্ন অছে। একই শব্দ দুইবার না লিখে কবি একটি শের 

পর '২ লিখেছেন। কাবাটী দ্বিপদ্ী ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। 

প্রতি অনুচ্ছেদের আরস্তে “খেদার্থে পয়ার' ও “করুণার্থে পয়ার' ইত্যাঙ্গি 

লিখিত আছে । 

'পীর একদিল শাহ, পা&ালী কাব্যখানি বাংল! মুসলমানী ভাষায় 

লিখিত। এতে ইংরেজী শব দৃষ্ট হয় না। তবে প্রচুর আরবী, ফারসী, হিন্দী 
প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । 
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আববী, ফারসী ও হিন্দী শব্দেঘ্র নমূনা,_ 

আরবী :-_খাতেরে, জণ্ডাব, তলৰ প্রভৃতি । 
ফ/রসী : --এয়।দ, রওয়ানা বেহুস প্রভৃতি । 

হিন্দী £__ডালিয়া, বিচে, উতারে প্রভৃতি 

সমগ্র কাব্যধানি বারাসত-বসিরহাটের আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত। উক্ত 

অঞ্চলে বাবস্থত বিশেষ কয়েকটা শব্দ এইরূপ £_ 

সাতে অর্থাৎ সাথে বা সঙ্গে 

আস্তে অর্থ অন্তে বা আনিতে 

সোগে অর্থ শোকে বা দুঃখে . 

লিয়৷ অর্থ নিয়ে বা লইয়া ইত্যাদি । 

বল বানুলা, উক্তরূপ শব্দ সমূহ নিরক্ষর সাধারণ গ্র/মবাসীই ব্যবহার করে 

থাকেন ।--এ ধার! এখনও অব্যাহত অ|ছে। এ কাব্যের আরো কয়েকটা 

ভাবা-বৈশি্য নিয়রূপ /__ 

অনেক স্থলে পদস্তে.মম|পিক1 বা অসমাপিক। ক্রিয়! ব্যব্ধত হয়েছে, 

বহু স্থানে বর্ণাশুদ্ধি অছে, 

প্রধানতঃ সাধুভাষা,এবং কিছু কিছু চলতি ভাষা বাবর করা হয়েছে, 

পা শী-স্থরে একাকী বা সপ্লে গাইবাঁর উপযে|গী, 

. জাধারণ ভাবে চৌ'ঙ্দ অক্ষর-যুক্ত ; কে|থ|3 কে|থাও পনেরেটি অক্ষরও 
ব্যবন্ধত হুয়েছে। 

ভাষার নমুনা এইরূপ £__ 

*৮০০৩ত০০৭৭ ছ|ড়ি য|ও মে|রে॥ 

অ।হ্কার দোহ|ই ল|গে তোম।র উপরে * 

এমত শুনিয়। খিদা নিবিল উদরে ॥ 

একিন করিয়। সাধন করিতে ল|।গিল * (১১) 

সংক্ষিপ্ত কাছিনী__ 

.  -সাহানা নগরের সওদাগর সাহানীর। তর বিস্তবান সংস|র পুত্র-অভাবে 
বিষাদময় | ' তৃদীর পত্ী অ।খক ুরি। পুত্র লাভের আশায় আহ|র নিত্র ত্যাগ 

ছি ৪১ ও ৮ ৬ 
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করত: আল্লাহ তালার ন।মে কঠে।র সাধনায় শিযুক্ত | একে একে বার বছর 

অতিক্রান্ত হল,--তিনি অচেতন হয়ে শয্যাশায়ী হলে খেদ।র অ।দন নড়ে 
উঠল। আল্ল/হ তা'ল! তৎক্ষণাৎ জিবরিলকে ড]কিয়ে বুত্তান্ত জেনে নিলেন 

এবং এক লাখ আশী হাজ|র পীরের মধ্য থেকে পীর একখ্লি শছকে মানব 
জনম নিয়ে আশক হুরির গর্ভে অধিষ্ঠিত হতে নির্দেশ ধিলেন। এতে পীর 
একদিল শ/হের অ।পঙ্ডি ছিল, কিন্তু আ্ল/হ. তা'ল। আড়াই দিন পরে তাকে 

কিরিয়ে অ।ন|র আস দিলে একদিল শাহ্. তাতে মমত হলেন। | 

আবল।র নির্দেশ মৃত “হুলাল' ন/মক ফুলের রূপ ধরে একটি প।জ্ের মণ্যে 

থেকে “সান নানক নদীর জলে একদল শাহ শাস্তে লাগলেন। র।ঝ্করে স্বগে 

তিনি আশক হরিকে দর্শন দ্িলেন। প্রাতঃক।লে স।ণ নদীর ঘ।টে এসে 

অ।শক ম্থুরি সেই ভ।সম।ন ফুলের পাত্র দেখে আনন্দিত চিন্তে সেটা খ্রলেন 

এবং ফুলের ভ্ণ নিলেন । ত।তেই ত।র গর্ভ-সঞ্চর হল। সাহানীয় এ সংব।দ 

শুনে খুবই খুশী হলেন। 

গর্ভবতী আশক হুরির দশ ম]স দশ অবস্থার মধ্য দিয়ে আতবাহিত হৃ'ল। 

যথা সময়ে তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। সাহনীর মিএা আনন 
অতিশয্যে “দ1ই'কে দক্ষিণা-ন্বরূপ হ।জার ট।ক।র থলি দাণ করুলেন। অ।শক- 

নুরিও অ।নন্দে তকে নিজের গল|র হার, মাণিকের ছড়া, অগুরীয় প্রভৃতি 

দন করলেন। সাহানীর ধনভ।গডার থেকে লক্ষ টাক। নিয়ে ফকির-বৈধঃবকে 

দিলেন। বিয়ালিশ বাজন। বেজে উঠুল। তিনি লক্ষ ট।ক!র শিরনি দিলেন 

মসজিদে এবং বল্লেন,_ 

“এবে সে জনি সহ পুত্র বড় বন ॥” 

সকলে দ।নে পরিতুষ্ট হয়ে সহ।নীরের পুত একধিল শাহকে অ.৯ক়িক 

আশীর্ব।দ করে প্রস্থান কর্ল। 

আনন্দ-লহর।র মধ্য দিয়ে একে একে আড়াই রেজ পূর্ণ হতে চ্ল। 
প্রতিশ্রতিমত একধিল শ|হকে কফিরিরে অ।ন।র জন্ত আল্লহ, তালা এবাক 

খওয়।জ অর্থ তার দূতকে অদেশ দিলেন। 
খওয়াজের গ|য়ে বিচিত্র পোব।ক। তার পায়ে খড়ম, হ।তে সোন।র 

'অ|শাবাড়ি'। ফকির বেশে তিনি স।হানারের বাড়ী এসে একপিল শাহকে 
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দেখতে চাইলেন। আড়াই দিনের শিশুকে ঘরের বাইরে আনতে সাহানীর 

স্বীকৃত নন। তাতে খওয়াজ রাগান্থিত হয়ে সাহানীরকে নানারপ ভীতি 
প্রার্শন করতে শেষ পর্যন্ত সাহানীর তীর পুত্রকে ফকির সাহেবের নিকট 
অ|নয়ন করলেন। 

সকলের অলক্ষ্যে আল্লাহর নির্দেশ বিষয়ে খওয়াজ ও একদিল শ।হের মধ্যে 

কথোপকথন হল। খওয়/জ, সাহনীরের সঙ্গে ছলনা করে পীর-সহ অকল্মাৎ 

অনৃশ্থ হয়ে গেলেন এবং একদিল শাহকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করলেন। 
আল্ল/হ, ত।লা তকে বল্লেন £ - একদিলকে মেল্ল! আতার বাড়ীতে নিক্ষে 
যাও। সেখ|নে একদিল শাহ, কে।র।ন পাঠ নিকৃ। খওয়াজ তৎক্ষণাৎ পীরকে 

লঙ্গে নিয়ে মোল্লা অতার নিকট গেলেন এবং আল্লাহর ফরম।নের কথা আতা 

সাহেবকে জান।লেন। অ]তা সাহেব ও তীয় পত্রী, পুলকিত হ্বদয়ে .পীরকে 
অভ্যর্থনা জান।লেন। 

আতা সাহেবের নি:সন্তান! পত্বীর বক্ষে ছৃগ্ধ সঞ্চ/রিত হল। দুগ্ধ পোষ্য 

একদিল সেই দুধ পান করে বধিত হতে ল/গলেন। আল্লাহ্র নির্দেশ মত 
সেখানে তিনি কোরান পাঠ নিলেন । 

এদিকে ফকির-রূপী খওয়াজকে অকন্মৎ অদৃশ্য হতে দেখে সাহানীরের 
মাথায় যেন বভ্ত/ঘ/ত হল। তিনি চীৎকার করে কেঁদে উঠ্লেন। দুঃসংবাদ 

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে সকলে হাহাক।র করতে লগল। আশক নুরি 

পাগলিনীর ন্ত/য় বাড়ীর মধ্যে তুমুল কাণ্ড অ।রম্ত করলেন। সাহানীর মাটিতে 
মাথা কুটংলেন, চাদর হিঙে কৌপিন পরলেন, দুর্গন্ধ কাথা! ছিড়ে গলায় 
বাধংলেন, সারা অঙ্গে চুন-ক[লি মেখে হাড়ের পুটুলি ও কালো হাড়ি হাতে 
'নিয়ে পু€ঙর সন্ধ[নে পথে প-থ এগিয়ে চল্লেন। তিনি বহু স্থান ঘুরে অবশেষে 
এলেন সমৃদ্ধশালী ক]ঞ্চনা-নগরে । 

করঞ্চন। নগরের রাজা ছত্রজিতের একঘাত্র কন্ত। ডাকিনী হলেন সেই রাজ্যের 

পরিচ/লিক!। তিনি পরমা সুন্দরী । তিনি এক। গ্রমনে কে।র।ন পাঠ করেন । 
তার র|জ্যের রাজকর্ম কেখল ন।রী কর্মী ঘ্র। সম্পাদিত হয়। সেই স্থানকে 
তাই লোকে বলে '্ত্রীমা পাটন? | 

ডাকিনী ইতিপূর্বে সাহানীরকে স্বপ্রে দেখে তার প্রতি অন্ুরক্তা হয়েছিলেন। 

তিনি মনে মনে নিজেকে সাহ|নীরের প্রতি সমর্পণ করে বিবাহের আকাঙ্ষায় 



রি 
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প্রতীক্ষ। করছিলেন। সাহানীরের আগমন-বার্ত। শুনে তিনি খুশী হয়ে 'নন্জরম' 
অর্থাৎ গণৎকরকে ডেকে পাঠালেন । 

গণৎক|র গণন! করে জান।লেন যে ইনিই ডাকিনীর ইপ্সিত সেই সাহানীর। 

ডাঁকিনী জিজ্ঞাসা করলেন, সাহানীর তো৷ পুত্রখে|কে পাগল প্রায়, তাকে 
করায়ত্ত করার কৌশল কি! গণংকর ড|কিনীকে সথিগণ-পরিবৃত৷ 
এবং রত্বাভরণে বিভৃষিত। হয়ে সাহানীরকে ভূল।তে পরম দিলেন। ডাকিনী 
সেই পরামর্শ অনুযায়ী একাগ্র গ্রচেষ্টার সক্লক।ম হলেন। সাহানীরের সঙ্গে 
তার বিবাহ হল। সাহানীর ক।ঞ্চন।নগরর ব|জ। বলে বিঘোষিত হলেন। 

রাজদম্পতির মহ]স্থখে দ্রিন ক।ট তে লাগল । 

এদিকে পুত্রহ/র। জননী অ।শক হুরির ছুঃখে তদীর সখিদ্ধর রুপি ও জিরা 
এবং সমগ্র প্রকৃতি যেন কাদতে লাগল। বিবির ক্রন্দন শুনে গাভীর গর্ভের 

বাছুর নড়ে উঠল, বৃক্ষের পাতা ঝরল, পাবৰণ গলে গেল, বৃক্ষ-লতা এমনকি 

পশু-পাখী কাদ্ল। আশক নুরি বললেন”৮_ 

“মূরিব মরিব জিরা মরিব নিশ্চয় |” 

তিনি আজ্মহত্যার জন্ত খরশ্রোত। “সন” নদীতে ঝাপ দিলেন, কিন্তু নে 

নদীর পানি শুকিয়ে গেল। এগিয়ে গেলেন বিষধর সাপের মুখে, কিন্ত সাপ 
তাকে দংশন ন। করে চলে গেল। গভীর জঙ্গলের দাবাগ্রিতে ঝাপ দিলেন, 

কিন্তু আগুন নিভে “পানি' হয়ে গেল। হিংন্ত্র বাঘের মুখে এগিয়ে গেলেন তিনি, 

কিন্ত বাঘ বরং এসে তাকে 'সালাম' জানিঘে প্রস্থান করল। অনাহার, অনিত্র। 

ও অত্যধিক ভ্রমণে যখন তীর ম্ৃত্যুদশা উপস্থিত হল তধন খোদার অ|সন 

আবার টলল। আল্লাহ্ তা'ল। ঘটন। জানতে পেরে খওয়াজকে ডাকিয়ে 

আনালেন। তিনি গীর একদিলকে অবিলদ্ধে সাহানা নগরে ফিরিয়ে আন্তে 

খওয়জকে আদেশ দ্রিলেন। খওয়াজ সেই আদেশ অগ্ুযায়ী মোল্লা আতার 

ঘর থেকে একদ্দিলকে এনে তর মতা আশক মুরির নিকট হাজির কর.লেন। 

আশক হুর প্রথমে পুত্র একদিলকে চিন্তে পারলেন না। পরে পরিচয় 

পেয়ে তিনি ক্ষোভে, অভিম|নে ব্যথিত হয়ে বল্লেন, 

একধার দুধ ম|য়ের শুধা নাহি যায়। 

শত শত মসজিদ দিলে সমান ন! হয় * (১1৮৭) 



৫৬ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

পীর একদল মনে ব/খ! পেয়ে গলবন্ত্র হয়ে ম।য়ের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং 

পা জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলেন। মা এব।র পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন? 
চারিদিকে নেমে এল আনন্দের জোয়ার! আশক নুরি আপনর হাতে 'খানা, 

তৈরী করে পুত্রকে খাওর!লেন এবং পরে মাত।-পুত্র একত্রে শয়ন কর.লেন। 
একদিল শ।হ. পরম অদূরে ম।-ত।র গল। জড়িয়ে ধরে গভীর স্থখে নিদ্রাভিভূত 

হয়ে পড়লেন। 

প্রভাতে কে।কিলের ডাকে পীরের ঘুম ভেঙে গেল। রাত্রে স্বপ্নে পিতাকে 
দেখা অবধি তার মন বিষণ্ন হয়ে ছে । মাত|র নিকট তিনি পিতার বিষয়ে 

জিজ্ঞ/স। করতে অ।শক হরি আহ্মপুবিক সমস্ত বেদন [পূর্ণ ঘটনার কথ! বিবৃত 
করলেন। পীর তংক্ষণাং ধ্যানে বসে পিতার বর্তম।ন অবস্থান ও অবস্থা জেনে 

নিলেন এবং ত।কে কিরিয়ে আনবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 

একদিল বল্লেন £__অ!মি পিতাকে ফিরিয়ে আন্তে যাব। মাতা প্রথমে 

পুত্রকে ক।ছ-ছাড়া করতে র|জী হন নি কিন্ত পরে অন্থ্মতি দিলেন। 
পার একপিল গর্জাতীররে এসে গগন মণ্ডল, গঙ্গাদ।স এবং আরো৷ অনেককে 

ডেকে নৌক। আন্তে বল্্মলন। তার অ।দেশ অনুসারে মধুকর, চন্দ্রসেন 

প্রভৃতি সতখ[শি নৌক। ঘাত্র/র জন্য প্রস্তুত কর। হল। মাত।র আশীর্বাদ নিয়ে 

তিনি একজন ফকিরের বেশে যাত্র/ করুলেন। অশক ন্ুরি অনেক ছুঃখে 

অনেক বেদন|র পুত্রকে বিদায় দিলেন। 

নৌবহর ভেসে চল্ল, -লসম।নপুরি, ক।কুর|ই, টুঙ্গিপুর প্রস্ততি কত নগর 

কত জ্নপর প।র হয়ে এসে উপস্থিত হল কাঞ্চনা নগরে । মাঝি-মাল্লার৷ ভাঙ্গায় 

নেমে রব্ধন-উপচ।র সংগ্রহে ব্য/পৃত হল। তাদের আগমনে কাঞ্চনা নগরের 

চারিদিকে সাড়া পড়ে নেন। প্লে দলে লোক এসে হাজির হল তীদেরকে 

দেখব।র জন্ত । সকলে দেখল, 

পূণিম|র চন্দ্র জিনে একদল বরণ 
রুঝির কিরণ নহে তাহ।র মমান * 

একদিল গলে বস্ত্র দিয়ে জোড় হাতে পিতার সামনে গিয়ে ঈ1ড়ালেন। 

সাহ|ন।র গ্রথমে পুত্রকে চিনতে পারলেন না। পরে সমন্ত বিবরণ শুনে তিনি 
জ্রবীতূত হলেন এবং আনন্দাতিশয্যে কেদে ফেল্লেন। পিঙা-পুত্রের মিলন হল। 
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পিতা-পুত্রে এক।সনে আহারে বস্লেন। একদিল অন্রেধ জানালেন 
পিতাকে দেশে ফিরে যাবার জন্ত। পিত! তাতে সম্ঘত হলেন এবং পুত্রকে 

সঙ্গে করে ডাকিনীর নিকট গেলেন। 

ডাকিনী ছিলেন র।জদরবারে। তিনি একদিলের পরিচয় পেয়ে চমতককুত 
হলেন এবং তাদের প্রস্ত।ব শুনে বল্লেন,_ 

তুমি তো জান না স্বামী ন|রীর গৌসাই ॥ 

স্বামী বিন। নারীদের কোন লক্ষ্য নাই * 

অবশেষে ডাকিনী পীতান্বরী শ|ড়ী পরে, অন্যান্য অলঙ্কারে স্থসজ্দিতা হয়ে 
স্বামী ও সতিন পুত্রের অন্ুগামিনী হলেন। সতিন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা ছিল 
ভাকিনীর। একদিল তার নিরসন করলেন। ভাকিনী নৌকায় আরোহ্ণ 
করে পুত্রকে কে।লে নিয়ে বসলেন। নৌবহর রত্বনদী, গোরা নদী, বেলপুর, 

সণ্টিরাজ প্রভৃতি পশ্চ|তে কেলে এসে উপস্থিত হল গন্তব্যস্থলে । 

আশক হুরি অধীর আগ্রহে একদিলের প্রত্যাগমনের পথ পানে চেয়ে 
রোদন করছিলেন। দূর থেকে একদিলকে আস্তে দেখে তার দেহে যেন 

নতুন প্রাণের সঞ্চার হল । পীর এবার মাতার নিকট এসে পিতা ও সিন 
ডাকিনীর আগমন বার্তা জানালেন। সতিনকে আন্বার জন্য যদি অভিষোগ 

করেন তাই পূর্বেই তিনি মাতাকে জানালেন» 

গুণাগার হব তবে আলার দরবারে * 

আশক হ্থুরি জান।লেন, তুমি কিরেছ তা-ই আমার যথেষ্ঠ। তোমান্স 
পিত।কে ধিনি সযত্বে রেখেছিলেন তিনি আম।র ভগিনী, তিনিও আমার 

প্র/ণাধিক। 

আ।শক ন্ুরি ও ডাকিনী ছুই ভাগিনীর স্থ/য় পরস্পর পরস্পরের নিকট 
আদ|ন-প্রদান করলেন। 

পুত্রের আবেদনে মত! অ।শক ম্ুরি বিন। আগুনে খান! প্রস্তুত করলেন । 

আশক নুরি»_ 

কে।লে করি ডাকিনীর ধোওয়াইল হাত ॥ 
ছুই বহিন একাস্তরে বসে খায় ভাত * 



৫৮ ব/ংল! পীর সাহিতে)র কথ! 

তারপর ত/রা! সকলে নিজ নিজ কক্ষে নিদ্র/র উদ্দেশ্টে গমন করলেন। 

রাত্রে স্বপ্পে অল্প1হ্ তাল|র নির্দেশ হল পীর একদিল টট্টগ্রথমে গিয়ে 

মুশিদের সেবায় নিযুক্ত হোক । প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হলে একদিল চট্টগ্রথমে 
যাবার উদ্যোগ কর.লেন। এখবর রটে গেল দ্রুত গতিতে । চারিদিকে শোকের 

ছায়া নেমে এল। আশক মুরি পরের রাত্রিতে একদিলকে পাহার৷ দিয়ে 

আটকে রাখতে চাইলেন কিন্তু শেষ পর্ন তিনি নিত্র/তিভূত হয়ে পড়ায় পাঁর 
গৃহত্যাগ করে চট্ট গ্রথম অভিমুখে য|ত্র। করলেন। 

চট্টগ্রামে এস পীর একদিল শাহ. দেখেন যে বদর পীর, রাখ|ল বালক রূপে 

অন্তান্ত রাখালদের সঞ্গে খেলা করহেন। রাখাল বালক বলে তাকে একদিল 

শাহ্ উপহাস করায় বদরপীর অকন্মাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। একদ্রিল শাহ্ 

অনেক অনুসন্ধান করেও বদরপীরকে দেখতে পেলেন না। তিনি সুর! ন|/মক 

এক ব্যক্তির বাড়ীর নিকট কবর নিয়েছেন বলে জানতে প|রলেন। সাথে সাথে 

একদিল গেলেন সক্ুয়র বাড়ী এবং অক্ষয়/কে সঙ্গে নিয়ে বদর পীরের সেই কবরে 
গেলেন । সেখানে বদর পীরের সাক্ষ/ত পাওয়ার জন্ত অনেক রোদন করলেন 

কিন্ত কোন সাড়া পেলেন না। কবর খুঁড়ে দেখেন পীরের দেহ গলিত শবে 

পরিণত হয়েছে । সিন্ধুকে সেই গলিত দেহকে-ভরে নিয়ে মাথায় করে পীর 
একদিল ভ্রমণ কর.তে লাগলেন। অনাহারে অনিদ্রায় একদিল মরণোন্মুখ 

হলেন। অবশেষে তিনি যরবার জন্য আগুনে ঝাপ দিলেন, কিন্ত হায়! 
আগুন ফুল হয়ে গেল। 

এবার বদরপীর সদয় হলেন। তিনি একদিলকে দর্শন দ্রিলেন। সমস্ত 

বিবরণ শুনে তিনি একদিল শাহ্কে মুরিদ করে নিলেন এবং দীক্ষা! দিলেন )__ 

ফকিরের যত হদ বদর ক|ছে ছিল ॥ 

সকলি একদিল তরে স। বদর দিল * (১১৪৪) 

গুরু শিষ্তে একত্র ছয়মাস থাক।র পর একদিল শাহ, গুরুর অ।শীর্বাদ 

নিয়ে বিদায় হলেন । 

পীর একদিল শাহ্ চলার পথে এসে হাজির হলেন এক গভীর অরণ্যে । 

সেখানে এক হরিণী তার আউড়।ই দিবসের ছুটি শিশু সন্তানকে নিয়ে বাস 

করছিল। পিপ|স/র্ত হয়ে হরিণী জল পান করতে কালিন্দী নদীতে গেলে, 



একদিল শ|হ, ৫৪ 

র/জা নছিরাম সেখ|নে শিক|রে এসে সুখে[গমতন হরিণীকে বন্দী করেছিলেন । 

হরিণীর শিশুদ্বয় ম|কে দীর্ঘক্ষণ ন| দেখে কেদে অ।কুল হল। এমন সময় তারা 
দেখতে পেল পীর একদিল শাহকে । তার! কেঁদে গিয়ে পড়ল পীরের পায়ে । 

পীর তদের ম|কে উদ্ধার করে দেবার কথ! দিলেন। সেজন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ 
র|জব|টী-অভিমুখে রওন| হলেন। 

ব্রাহ্মণ রজা নছির/ম অতি দুর্দান্ত প্রকৃতির লেক। তিনি মুসলম[নের 

মুখ দর্শন করেন না। একদিল শাহ্ রাজব|টাতে এসে জিগীর ছাড়তে নছিরাম 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। পীর.ক বন্দী করার জন্য তিনি কোটালকে আদেশ 

দিলেন। বল্লেন, পরদিন কাছ।রীতে এনে তকে হত্যা করা হবে। 

কোটাল গিয়ে পীরকে বন্দী করে আন্ল এবং তাকে হাতে কড়া, পায়ে 

বেড়ী, গলায় জিঞ্ির ও বুকে পাধাণ চ[প| দিয়ে বন্দীশালায় সেই হরিণীর ঘরে 
আবদ্ধ করে রাখল। কিন্তু পীর একদ্দিল আল্লার কৃপায় বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজ 

দেহ-জ্যোতিতে কারাগ/র আলে|কিত করে অবস্থান করুতে লাগলেন । 

পরদিন যথাসময়ে রাজসভ| বস্ল। রাজার আদেশে ফকিরকে আন্তে 

ক।রাগারে গিয়ে কোটাল, পীরের সে অপরূপ রূপ দেখে মুছিত হয়ে পড়ল। 
সংবাদ শুনে রাজ| নিজে গেলেন ক।র|গারে। রাজাও সে দৃশ্ত দেখে তো 
অবাকৃ। তিনি ত্র/সে জোড় হন্তে বল্লেন +_ 

ক্ষম৷ কর অপর|ধ করিয়াছি ভারি * 

পীর সদয় হলেন এবং র|জ|কে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে হরিণীর মুক্তি 

চ/ইলেন। রাজা প্রথমে তাতে স্বীকৃত হলেন না। পরে হরিণীকে নিদ্দিই 

লময়ের মধে; ফিরিয়ে দেব|র প্রতিঞ্রতিতে র।জু। তাকে মুক্ত করে দিলেন। 

নিদিষ্ট সময় পর হতে না হতে দ্েখ। গেল, হরিণী তার শিশু সন্তানগণকে ছুধ 

খাইয়ে যথ|সময়ে ফিরে এসেছে | ব।দ। তখন গভীর ভাবে পীর একদিল শ[হের 

মহত্বের পরিচঘ পেলেন। তিনি কেদে এসে পড়লেন পীরের পায়ের ওপয়। 

পীর তখন নছির!মকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করলেন। নছির/মের মুসলমানী 
নাম হল দিন মামুদ। 

দিন মামুদ লক্ষ ট।ক1 খরচ করে সেখ|নে মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন, 
আঠরোটি খাসি কে।রবানি করে পীরের ন|মে শিরনি দিলেন, এবং শিরনি 



৬ ংলা পীর সাহিত্যের কথ! 

আহারের পর পীর শয়ন করুলে রাজ! নিজ হাতে তাকে চামরের সাহায্যে 
বাতা দিতে লাগলেন। 

রক্ত প্রভাত হল। পীর গাত্রোখ!ন করুলেন। নামাজ সমাপ্ত করে রাজ 

তার ক|ছে উপস্থিত হলেন। এবার পীর একদিল, বাজার কাছে বিদায় 

চাইলেন। রাজ! বল্লেন ;_-এ রাজ্য আপনার, _আপমি এখানে“থাকুন। 

রাজার অন্থরোধ রক্ষা না করে তিনি বল্লেন, 

-২৭০। তের। রাজ্যে নাহি প্রয়োজন ॥ 

পৃথিবী জুড়িয়! রাজ্য দিছে নিরাঞ্জন * 

রাজ দিন মা'মুদের রাজত্ব থেকে বিদায় নিয়ে সাদা মাছির রূপ ধরে একদিল 

পীর উড়ে এসে উপস্থিত হলেন আনেয়ারপুর পরগণায়। 
আনোয়ারপুর পরগণায় এসে পীর একদিল শাহ, এক বালক-ফকিরের রূপ 

ধারণ করলেন। এখানক।র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তকে মুগ্ধ কর্ল। আনওয়ার- 
পুরের অধিকর্তার নাম "মন্দির রায়। ধনধান্যে পূর্ণ তার র|জত্বে স্থখ বিনা 
কেউ ছুঃখ জানে না। “ভিক্কৃক দেখলে তাকে কেউ ভিক্ষা দেয় না পরন্ত লাঠি 
নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। পীর একদিল শাহ্, ভিক্ষার ছলে লোক চরিত্র জানতে 
চাইলেন। কোথাও তিনি ভিক্ষা না পেয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পখি-মধ্যে রাখাল- 
গণকে জিজ্ঞাসা করলেন, 

বল এখা আছে কি মোমিন মুসলমান * 

রাখাল বালকগণ তাকে সেখানকার ছুটি মণ্ডলের বাড়ীতে যাবার পরামর্শ 

দ্িল। তারা ছুটি মণ্ডলের গুণবতী পত্বী *সম্পতি' নাম্মী মহিলার অতিথি- 
পরায়ণতার ও ধর্মপ্রাণতার কথাও বল্ল। 

বেল! তখন ছুই প্রহর, ছুটী মণ্ডল গেছেন রাজদরবারে । এমন সময় পীর 
একদিল, ছুটি মণ্ডলের বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে “সম্পতি"র নিকট নিজের ক্ষুধার 

কথ| জানালেন । নিঃসন্তান! সম্পতির নারীহদয় বেদনায় ব্যাকৃল হল। সম্পতি 
জান্তে চাইলেন সেই রাখাল বালকের পরিচয়। বালক জনি।লেন যে তার 
কেউ নেই । কোন মুদলমান তাকে রাখালরূপে রাখলে তিনি সেখানে থাক্বেন। 

পুনরায় তিনি তাঁর ক্ষুধার কথ! জান।তে সম্পতি সহান্ুভূতিতে মনে মনে কেঁদে 
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ফেললেন । সম্পতি তৎক্ষণৎ ত]কে অজু" করার "পনি দ্বিলেন এবং 

বিশ্রাম করতে বলে খানা প্রস্তুত করতে গেলেন । 

পীর একদিল সেখানে অবস্থ/ন না করে অন্যদিকে এগিয়ে চললেন । তিনি 

পথি-মধ্যকার এক শু কদমতলায় এসে থামলেন এবং সেখানে বসে 

আল্লাহতালা'র প্রতি প্রার্থনা করতে লাগলেন । 
'সম্পতি' ক্ষীর প্রস্তুত করে ফকির বালকের সন্ধানে এসে দেখেন যে বালক 

সেখানে নেই । অনেক অন্সন্ধানেও তকে পাওয়া গেল না। এমন সময় ছুটি 
মণ্ডল রাজ-দরবার থেকে এলেন ফিরে । তিনিও বিষয়টি অবগত হলেন। 

গুনেই তিনি ব্যথিত হলেন । সে রাতে ছুটি মগুল কিছু অতিথি সংকার করলেন 
এবং আপনার শ্যা! তা(গ করে ভূষ|সনে রাত্রি যাপন করলেন। সম্পতিও 

অভুক্ত অবস্থায় কাদতে কাদতে অচল বিছিয়ে মাটিতে শয়ন করলেন। 

সে রাতে স্বপ্নে পীর ও সম্পতির মন্যে একবার সাক্ষাতকার হল। 

পরদিন দেখ! গেল র|জ-দরব|রে হিস।বের খ|তায় ছুটি খার নামে বাইশ 

হাজার ট|ক1 বকেয়া রয়েছে । তা দেখে ছুটি খর প্রতি ঈর্া-পরায়ণ জনৈক 
ব্রাহ্মণ দেওয়ান, সেরেন্ত/র ক[গজ-পত্র লুকিয়ে ফেল্লেন। এদিকে পীর 

একদিল শাহের ইচ্ছায় ছুটি খ|র বিরুদ্ধে গ্রজাগণের মধ্যেও অসস্ভোষ দেখা 

দিল। গ্রজাগণ এসে ছুটি খ।র বিরদ্ধে র|জদরবার নালিশ করে গেল। 

তার অপর|ধ এই যে তারই ঝড় ভাই বড়ু মণ্ডল নাকি তাদেরকে খুব 

অত্যাচার করেছে। 

র|জা, ছটি খার সমন্ত কাজে খুব সন্তু । তা! ছাড়া তিনি নানা কারণে 

ছুটি খার নিকট রুঁতজ্ঞ। তাই তিনি নিরপরাধ ছুটি খার উপর কঠোর হতে 

পারছেন না । তাতে গ্রজাগণ অসন্তুষ্ট হরে দরবার তাগ করল। রাজা 

অগত্যা প্রজাগণের সন্তষ্টি বিধানের জন্য ছুটি খাকে কেদে আনতে কালু 

কোটালকে আদেশ দিলেন। কালু কোট।ল সে আদেশ প|লন করতে 

ছুটি খারবাড়ী গেল। তকে দেখে সকলে বিস্ময়ে হতব।কৃ হয়ে গেল। 

পূর্ব দিনে বাইশ হ|জ]র ট।ক। জমা নিখে দেওয়ার পরে কি ভাবে বকেয়া 

পড়তে পারে তা ছুটি খ! ভেবেই পেলেন না । 

কালু কোটালের সাথে হাত বাধা অবস্থায় ছুটি খা চলেছেন র|জ দরবারে । 

গ্রামবাসীগণ বলতে লাগল ;--আনে।য়।রপুরে তো ছুটি খার কোন শক্র 



৬২ বাংল! পীর সাহিত্যের কথ! 

নেই,_ তবে তার আজ এ দশ কেন? গ।মের রমণীগণ বড়, খ|র অসদ।চরণ 

ল্মরণ করে বলল _ বড়ুয়।র যদি এমন দশা হত তবে বড়ই ভাল হত। 
রাজ দর।রে বন্দী অবস্থায় যাওয়ার পথে ছুটি খা] একটি শু কদ্ব 

বৃক্ষের তলে এক রাখাল বালককে দেখতে পেলেন। পির্ত-স্থলভ বাংসল্যে 

ছুটি খ] তার কাছে গেলেন এবং তার পরিচয় নিয়ে জানতে পরলেন যে 

সে বালক কোনও মুসলমান পরিবারে মেহনত প্রদানের পরিবর্তে থাকতে 

চায়। ছুটি খা তংক্ষণাৎ সেই বালককে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন । 
বালক এবার ছুটি খার বন্ধন দশার কথ! জান.ত চাইলো। ছুটি খা 

তার বন্ধন দশার আম্পৃবিক ঘটনা বালককে বললেন । সব শুনে বালক 
জানালে! যে তিনি যদি পীর একদিল শাহের নামে শিরনি দিতে প্রতিশ্রুত 

হন তবে অবশ্ঠই তার মৃস্ষিল আসান হবে। ছুটি খা তা করতে প্রতিশ্রুত 
হয়ে রাজ দরবারে গেলেন। 

পীরের অলৌকিক ক্ষমতায় রাঁজ-দরবারের খাতায় লেখা বকেয়া উশ্তল 
হয়ে গেল। খাতার বকেয়! উশুল দেখে র|জ। তে! অবাক! লজ্জায় তিনি 

মাথ। হেট করলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের মাখার পাগড়ী খুলে ছুটি খাঁর 
মাথায় পরিয়ে আলিঙ্গন করলেন । 

ছুটি খ' হ্ষ্ট মনে রাজ দরবার থেকে ফিরে এলেন সেই বালক যেখানে 
ছিল সেখানে । কিন্তু কি আশ্চর্য! সে শুষ্ক কদম্ব বুক্ষ গেল কোথায়! তার 

পরিবর্তে সেখানে সতেজ ডালপালায় স্থশোভিত কদণ্ব বুক্ষ এলো কি করে! 
সাত বখসরের বালকই বা এই মুহুর্তে কিরূপে বারে! বছরের কিশে।র হলো ! 
তিনি আকুল হয়ে কেদে উঠলেন । 

দয়ালু পীর এব|র নিজেকে ধর! দিলেন এবং পুনরায় সাত বৎসরের বালকের 
রূপ ধরে ছুটি খার বাড়ী গেলেন। এর পর৪ গীর নানারূপ পরীক্ষার দারা 

ছুটি খার ভক্তির বিশুদ্ধতা য1চাই করতে চাইলেন । 

ছুটি খার ভাই বড়,খ|র বড় আশা,__নি:সন্তান৷ ছুটি দম্পতির মৃত্যুর পর 

সমস্ত ধন-সম্পদ সে একাই ভোগ করবে। পোয্নপুত্র রাখাল বালকের 

উপস্থিতে সেই অ|শা-ভঙ্গের আশঙ্কায় বড়,খ। হিংস্র হয়ে উঠল। তাই সে 

গরু চরাবার অন্ভুহাতে বনের মধ্যে লাঠির ঘায়ে অথবা অন্ধকৃূপে নিক্ষেপ ক'রে 
বালক পীরকে হত্য1 করতে মনস্থ করল। 
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অন্তর্ধ/মী পীর এসবই জানতে প|রলেন। তিনি পরদিন গো-পাল নিয়ে 
মাঠে চরাবার জন্য চলেছেন । পথে অনেক রাখাল ব|লকের সঙ্গে তীর 

সাক্ষাৎ হল। তদের সর্পে ঠিনি উথড়। নামক বনে এলেন। সেখ|নে 

গো-পাল ছেড়ে তিনি রাখাল ব|লকগণের সাথে ক্রীড়ায়, রত হলেন। সকলে 
একদিল শাহের নিকট বার বার পরাজিত হল। মনে মনে তার! কুদ্ধ হয়ে 

তার সাথে আর খেলতে রাঁজী হল না । একজন রাখাল বিদ্রপের স্থরে মন্তব্য 

করল : একদিলের নিশ্চয় ভোজ রাঁজ|র ঘাদু-বিগ্াা জানা আছে। বিদ্পের 

জবাব দিতে একদিল শাহ্ অনেক বিচিত্র বাঘের সমাবেশ করলেন। সেইসব 

বাঘের নাম ;_-খালদৌড়া, হ|লিয়া, নিহাল! প্রভৃতি । রাখ/লগণ ভয়ে এবার 
পীরের ক!ছে আহ্ম-সমর্পণ করল । গীর ত|দেরকে কয়েকটি বাঘ-তামাশাও 

দেখালেন। 

এইসব ঘটনার কথ! বড়, খাঁর কানে গেল। সেক্রংদ্দ হলো এবং পীরের 

স/থে কিছু অসদ্ আচরণ করল | গীর সেদিকে ভ্রক্ষেপ করলেন না। বরং 

তিনি নান! প্রকারে ছুটি খা ৪ তদীয় পত্রী সম্পতির বিশুদ্ধ ভক্তির পরীক্ষা 

করে খুসী হলেন। 

পীর একবার গো-প|ল নিয়ে গেলেন কদমতলির বনে। সেখানে তাদের 

চর|তে চর|তে দেখতে পেলেন ফসলে পরিপূর্ণ এক ধান-খেত। ধান-খেতের 

মালিকের ন!ম কুউর শ|হ.। তিনি দক্ষিণ আনে।য়|রপুরে বাস করেন। সেই 
জমির মালিক কুঙর শাহকে দেখবার জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন 

করলেন। 'ীর সেই ধানগ।স্থ গর দিয়ে খা€য়।লেন। 

ফসল ক্ষতির সংব।দ গেল কুঙউর শ।হের কাছে । কুঙর শাহ নিজে এসে 

একদ্িল শাহকে তিরক্কার করলেন। একদ্িল শাহ বিনীতভাবে জানালেন যে 

তার অন্যায় হয়েছে, তীকে ক্ষমা করা হোক । কুঙর শাহ্ বড়য়ার বিড়ঙ্কনার 

কথ৷ স্মরণ করে একদিলকে লাঠি দ্বার ম|রতে গেলেন । একদিল দৃঢতায় 
তারও প্রতিব|দ কর”লন। তখন হুর শাহ, ল|ঙল ক!শে নিয়ে রাজ দরবারে 

অভিযোগ পেশ করলেন। 

রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে একদিলের পলক ছুটি খাকে কারাগারে নিক্ষেপ 

করুলেন। ছুটি খ। বুঝলেন,_-এটি পীরেরই লীলা । 



৬৪ ংল! পীর সাহিত্যের কথ৷ 

পীর একদিল এসব ধ্যানযোগে জেনে অদৃশ্ঠভাবে চলে গেলেন লক্ষ্মী দেবীর 
নিকট । লক্ষী দেবী তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর আগমনের 
কারণ জান্তে চ/ইলেন। ধান খেতের ঘটনাটি বলে এ ব্যাপারে পীর 

চাইলেন লক্ষ্মীর সাহায্য । লক্্মী স|নন্দে তাকে -সাহাযা করতে চাইলেন। 
বিলম্ব না করে রথ-যোগে উভয়ে গেলেন ইন্দ্রের কাছে। ইন্দ্র তাদের অভীপ্মা 
জানতে পেরে সেই জমিতে বারি বর্ষণ করলেন । 

গীরের দোয়ায় অর লক্ষ্মীর বরেতে ॥ 

যেমন আছিল ধান হইল সেই মতে * 

পরদিন রাজ দরবারে বাদী-বিবাদী উপস্থিত হল। পীর একদিল শাহও 

উপস্থিত হলেন। ফসলের ক্ষতি হয়নি বলে একদিল শ|হ, দৃঢ় অভিমত 
প্রকাশ করলে রাজা তা সরেজমিনে তদন্ত কর|র জন্য টাদ খা, মনোহর 

খাঁ, শুকর্দেব ও নরহরি নামক চার ব্যক্তিকে পাঠালেন । 

তদন্তকারীগণ এসে দেখলেন যে শশ্তের কোন ক্ষতি হয় নি। র|জদরব|রে 
ফিরে তীর! যথাযথ বিবরণ দিলেন। সকলে তো হতবাক। রাজা তখন 

একদ্িল শাহের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করলেন এবং ছুটি খর প|য়ের বেড়ী 

কুঙর শাহের পায়ে পরতে আদেশ দ্দিলেন। ছুটি খা, একদল শাহকে 

কোলে. নিয়ে, র।জ-প্রদত্ত ঘোড়ায় চড়ে গৃহে কিরে এলেন। পথিমধ্যে 

বন্ড তাকে কটু কথ! বল্লে ছুটি খা বড়ুকে জুতা দিয়ে প্রহার করলেন। 

জুতার প্রহার পেয়ে ক্রেধে বড় চলে গেল শ্বস্তর বাড়ী। পরদিন 
মে গেল র|জদরবারে ছুটি খর বিরুদ্ধে নালিশ করতে । বাজা পূর্বেই 

বড়,র কুকীর্তির কথা শুনেছিলেন। রাজ! তখন মহাপাত্রকে ডাকিয়ে 
বড়, ও ছুটির সম্পত্তির ভাগাভাগির ব্যবস্থা করে দিলেন । ভাগ বাটোয়ারর 

জন্য সমস্ত ম|ল-পত্র ঘরের বাইরে আন। হল। (পুঁথি এখানেই খণ্ডিত 

সঁয়েছে )। 
পীর হজরত একদিল শাহ রাজীর চরিত্রকেন্দ্রিক এই স্থবৃহৎ পাঁচালী 

কাবোর আরস্তে বিশেষতঃ জন্মপ।লায় আল্র।হ-মাহাজ্ম্য প্রচারিত হয়েছে। 

পিক্ষালাভ পালাও আল্লহ. মাহাজ্ম্য-জ্ঞ/পক। ডাকিনীর প|লায় রাজকন্তা 
ডাকিনীর কথা, কাঞ্চন নগরের পালায় সাহানীর ও ডাকিনীর প্রণয় কথাঃ 
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মুরশিদের পালায় বদর পীরের মাহাত্মা-কখ।, হরিণীর পালায় ও ছুটি'র 

প/লায় ইসলাম এবং একদল শহের মাহাম্ম্-কথ। লিখিত হয়েছে । এ মবের 

ওপর রস বিচ|রে কাব্যখনি বাৎ্সল্য রসের উদ্জল দুষ্টান্ত। 
জন্মপ|ল!য় পুত্রের জন্য আল্লাহ তালার নিকট আশক ম্ুরির যে আকুল 

প্রার্থনা তা প্রত্যেক সন্তানকামী মাত|র মর্মকণ!। পুত্রবিহনে তার জীবনই 
বৃথা; পুত্র বিহনে ধনবান সাহানীর সদ|গরের সংস।র নিদরুণ বিষাদাচ্ছন্প। 
পুত্রহার ও ন্বামীহ।রা আশক মুরির বার বছরের স!ধনায় যে দশ! হয়েছিল 

তার বিবরণ কুষ্-বিরহিনী শ্রীরাপার দশ দশার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 

এই পালায় চণ্ডীমঙ্গল বা! ধর্মমঙ্গল কাব্য।দর্শে দেব-শিশুর মর্তে আগমনের 

হ্যায় আল্লাহ. তা'লার নির্দেশে পীর একদিল শ]হের মূর্তে জন্ম গ্রহণ বৃত্তান্ত 

রয়েছে । এই পালা আরে। ম্মরণ করিয়ে দের গর্ভবতী নারীর দশমাসের 
দশ অবস্থার কথ!। নাবীগণের পরিপেম যে সব গহনার বিবরণ এই 

ক।হিনীতে দেওয়া হয়েছে সেগুলি উল্লেখযোগা । যথ!,__গলার হার, স্বর্ণের 
মালা, কানের জন্য স্বর্ণের কলি, স্ত্বর্ণের চাদর, মাণিকের ছড়া, ঝুমকা, 

তোড়া, হাসলি, মাঁদলি, বাজ্ুবন্ধ, প|সলী, অঙ্গুরীয়, কে।মরের বহুলতা, 
স্বর্ণের কঙ্কন, সিতাপাটি, শাড়ী, সিন্দুর, ক।জল প্রভৃতি । এই অংশে 

অলস্কার-বহুল ছুটি পংক্তি এইরূপ )-_ 

চন্দনের বিন্দু দিল সিন্দুরের কোলে ॥ 

চন্দ্রমা উদয় যেন গগন মগণ্ডলে * (১1১৭) 

শিক্ষালাভ পালায় দেখ! যাঁয় আল্ল।হ্ তালা! আপন-মাহাত্ম্য বিবৃত 

করছেন ;+ 
এলাহি বলেন খোগাজ শেন মেরা ঠাই ॥ 

ত্রিভুবনের লক্ষ্য আমি আমার লক্ষ্য নাই * 

কে বুঝিতে পরে খোওাজ আমার চরিত্র ॥ 
মনুষ্য মরে মনুষ্য ক|ন্দে সে হয় পবিত্র * 

দয়া মায় থ।কিত যদি মের। শরীরেতে ॥ 

দুনিয়ার কারব।র পরি কি বান।তে * 

দয়া হইতে যণি আমি ফির।ই নয়ান ॥ 

খান খন হইয়া পড়ে জমিন আ[ছমান * (১২০১ ২১) 



৬৬ ংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

মাতা-পিতার সঙ্গে পুত্রের বিচ্ছেদের দরুণ যে মর্মবিদ/রক অবস্থা 
ক্রি হয় সেই করুণ চিত্র এখানে প্রকষ্টরপে অঙ্কিত হয়েছে । পীরের সে 

কি হাদয় বিদারী বেদনা! তর মাতা-পিতার জন্য । তাঁর দুঃখে বাঘ ও 

বাঘিনী পর্যস্ত কীদল। পিতা সাহানীরের অবস্থা বস্ততঃ পাগলের প্রায় । 

তিনি চোখ বন্ধ করে কীাদছেন, চোখ দিয়ে অবিরল ঝরছে অশ্রথধার!। 

চাদর ছিড়ে তিনি কৌপিন পরেছেন, গলায় বেঁধেছেন ছেঁড়া ছূ্গন্ধ কাথা, 
সব! অঙ্গে চুণকালি, হাতে হাড়ের গাটুরী আর ভাঙা কালো হাড়ি। 

কবির এই চিত্রাঙ্কন বাস্তবতাসম্মত । 

ডাকিনীর পালায় কেবলমাত্র নারী পরিচালিত রাজত্বের বর্ণনা প্রদান 

কবির বিশেষ কল্পনা শক্তির পরিচায়ক । এই পর্বে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় 

ঘটন। এই যে_উক্ত রাজে]র হিন্দু নামধারী রাজা ছত্রজিতের বন্যা ভাকিনীর 

কোরাণ-কেতাব বিনে অন্তে নাহি মন॥ 

পচ ওক্ত নামাজ পড়ে খোদার কারণ * (১1৪৮) 

অথচ ডাকিনী ব্রাহ্মণের গণনায় বিশ্বাপী। আরো আশ্চর্য ঘটন। 

এই যে তিনি পূর্বান্থেই মুসলমান ধর্মীয় এক ব্যক্তিকে আপনার পতিরূপে 

গ্রহথ করেছেন। কোন ধর্মীয় সংস্কার তার মনকে এই অভীপ্মা থেকে 

বিচ্ছিম্ন করতে পারেনি) সাহানীরের স্ত্রীপুত্র আছে একথা জেনেও তিনি 

বিচলিত হলেন না। বরং সাহানীরকে রাজ-সিংহাসনে বসালেন এবং 

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। গ্রন্থথানি বাৎসল্য রসের ভিত্তিতে রচিত 

হিন্দু-মুসলমানের তৎকালীন এক্যবদ্ধ জীবনের কাব্য। কবি হয়ত সে 

সময় যেমন ছিল তেমনি শ্বাভাবিক ভাবেই দেখিয়েছেন। হিন্দুর সহিত 

মসলমানের বিবাহ এবং হিন্দুর ধর্মাস্তর গ্রহণের ঘটনা-_যেন যা ঘটেছে 

ত1. ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটেছে । সে জন্য সামাজিক বিরোধিতার কোন 

স্থান জেখানে ছিল নী। যে সকল সংস্কার আজ-কালকার দিনে হিন্দু 

মুসললানের মধ্যে বিরোধ স্থ্টি করে থাকে তার কোন দৃষ্টান্ত এই কাহিনীতে 

পাওয়া যায় না । কারণ বোধ করি, কবির ইচ্ছা_বিরোধ অপেক্ষ। 

মিলনকে বড় করে দেখানে?। অথবা আজকার মত সামান্য কারণে সেকালে 

বিরোধ হত না। এই কাব্য তার অন্যতম প্রমাণ বলে মনে হয়। 



একদিল শাহ. ৬৭ 

একদিল শাহের মাত! বিবি আশক শুরি পুত্রশোকে বিহ্বল, অচেতন। 

পুত্রের বিরহে আশক হুরি যখন মরণোম্মুখ তখন 'অল/র আসন কম্পিত হল। 

আল্লাহ্ তা”লা ডেকে প|ঠালেন খওয়াজকে | তার নির্দেশ একদিলকে ফিরিয়ে 

দাও তার মায়ের কোলে। 

একদিল শাহ. এতদিনে মোল্লা আতার ঘরে সন্তানবৎ শিক্ষা-লাভে ব্যাপৃত 

ছিলেন। আল্লাহ্র নির্দেশে খওয়াজ তৎক্ষণাৎ গেলেন আতার কাছে এবং 
সেখান থেকে একদিলকে ফিরিয়ে এনে পৌছে দিলেন আশক হ্ুরির নিকট । 
আশক হুরি অব্যর্থ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষ' পেলেন। 

পীর একদিল শাহ. কাবে)র কাঞ্চন! নগরের প|লায় মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল 
ব! রায় মঙ্গল কাব্যের ন্যায় সমুদ্র যাত্রা এবং বিভিন্ন নামের জল-যানের বিবরণ 
প্রদত্ত হয়েছে । আরো প্রদত্ত হয়েছে জল যানের নাম। যথা; মধুকর, 

চন্দ্রসেন, শ্বাসিয়া প্রভৃতি । প্রদত্ত হয়েছে গ্রামের নাম । যথা ;_লসমানপুরি, 
কাকুড়াই, টুঙ্গিপুর, গাজিপুর, ঝাউডাঙ্গ৷ ইত্যাদি । 

মাতা-পুত্রের সম্পর্ক বিশেষত: সম! ডাকিনী এবং সতিন পুত্র একদিলের 
মধ্যকার নুমধুর ব্যবহ[র যেন যশোদার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক ও ব্যবহারের 
সমতুল। এখানে ছুই সতিনের যে মিলন-চিত্র তাও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 

মনসা মঙ্গল কব্যে বণিত বেহুলা কর্তৃক লোহার কড়াই দিদ্ধ করার 

অনুরূপ চিত্রও কাহিনীতে আছে। একস্থ/নে আছে 7 

বিছমিল্লী বলিয়া! বিবি চুলা ফুকে দিল। 

বেগর অগনিতে খান। তৈয়ার হইল ॥( ১1১৩০) 

মুরশিদের পালার ঘটনার সঙ্গে পীর গোর|টাদ কাব্যে বর্ণিত ঘটন|র সাদৃশ্থ 
দৃষ্ট হয়। মোরশেদ পীর শাহ্ জাল|লের নিকট কঠিন পরীক্ষা দিবার পর 
পীর গোরাটাদ যেমন আ|শীর্বাদ লাভ করেছিলেন, গুরু-ভক্তির কঠোরতর 

পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তবেই পীর একদিল শাহ্ তার গুরু গীর বদরের নিকট 
দীক্ষা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন । 

এই কাব্যে পীর বদরের উক্তিতে কিছু তত্ব কথা এবং মানুষের জন্ম-রহস্যেম্ 

কথ। সংক্ষেপে স্থান পেয়েছে । 



৬৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

হরিণীর প|লায় কৰি প্রধানত: ইসলাম মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। ইসলামে 
ব্যাখ্যায় ত্রাহ্মণ রাজ! নছিরাম (লক্ষীরাম ?) বিমুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়েছেন । 
হবিণী ও তার শাবকঘ্বয়কে নিয়ে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে তাতেও বাৎসল্য-রসের 

বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মাতৃ বিচ্ছেদ হেতু পীর একদিল শাহের জীবনে যে করুণ 
ঘটন|র অবত।রণা হয়েছে, এখানেও ঠিক তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এই 
পালায় পীরের এক বিশেষ অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে বনের 
পণ্ড9 তার আদেশ প।লন করছে। 

পীর একদিল শাহ ক]ব্যে ছুটির পাল! সম্ভবতঃ এই কাব্যের বৃহত্তম পাল! । 

এই প,লায় যে কাহিনী পীর একদিলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে তাতেও রয়েছে 

বাৎসল/রসের ফল্তধারা। এই পালাটি নানা ক।রণে বৈশিষ্ট্য-মগ্ডিত। 
ক।রণগুলির কয়েকটি এইরূপ ; _ 

১। পীর একদিল শাহের চরিত্র রাখাল-বেশী শ্রীকষ্ণের চরিত্রের সঙ্গে 

মিলে। শ্রীকষ্ণের মত তিনিও র।খাল বালকগণের সঙ্গে মাঠে মাঠে গোঁপ|লন 

করেছিলেন। 

২। ক|লীয় দমন ও গিরি গোবর্থন ধারণের ন্যায় অলৌকিক কান্তির সঙ্গে 
একদিল শাহ্ কর্তৃক ব্যাঘ্র দমন, গো-পাঁল কর্তৃক তছরূপ করা ধানজমিতে 

ফসলের পূর্বাবস্থা কিরিয়ে আনা এবং অনুরূপ আরো! ঘটন! তুলনীয় । 
৩। যশে!দার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে সম্পর্ক ছিল, সম্পতি নামী রমণীর 

মহিতণপীর একদিল শ।হের অগ্তরূপ মাতৃ সম্পর্ক ছিল। 
৪ | শ্রীকঞ্চ যে ভূমিক। নিয়ে রাজা কংসের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন, 

প্রায় তদনুরূপ ভূমিকা নিয়ে একদিল শাহ, সংঘর্ষে লিগ হয়েছিলেন বড়, 

মণ্ডলের সঙ্গে। 

€|। নিঃসন্তানা যশোদ। এবং নি:সন্ত।না সম্পতিও। যশোদার ন্যায় 

মাতৃ শ্বরূশ! “ম্পতি' তার পোষ্ুপুত্র একদ্িল শাহকে কৃষ্ণের স্াঁয় সন্ভান- 

বাৎসাল্যে পালন করেছেন। 
৬। পীর একদিল শাহ, যে ভূমিক1 নিয়ে অআনে|যারপুরে নিজেকে জাহির 

করেছেন তা উল্লেখষেগ্য জনহিতকর ক|জের সংগে তেমন যুক্ত নয়। কয়েকটি 

মা বুজরগীর গল্প ঘা নিরক্ষর এবং অগ্রন্নত জনস|ধারণের আলাপের বিষয় 

বস্ত হতে পারে মাত্র। 



এক্দিল শ।হ, ৬৯ 

৭। কহিনী এমন ভাবে কল্পিত হয়েছে যাতে একদিল শাহ্ যেন লক্্বী- 
দেবী বা! দেবর[জ ইন্দ্র সৃশ দেবতায় পর্ধবমিত হয়েছেন। আল্লাহ, তালার 
সঙ্গে পীরের যে সম্পর্ক তার সত্যত|কে বিকৃত কর। হয়েছে। এমব ইললামী 
আদর্শের ঘে|রতর বিরে।ধী । 

৮। রাজা মন্দির (মহেন্দ্র? ) রায়ের দরবারে হিন্দু মুসলমান সকল 
দেওয়ান অ।পন আপন কর্তব্য পালনে নিয়োজিত । সেখানে কোনদিন কোন 

ধর্মায় বিরে।ধ হয়েছে এমন উদাহরণ এ কাব্যে নেই। স্থ্বিচারক হিসাবে ও 
গুণীর সমঝদার হিসাবে রাঁজ। মহেন্দ্র হিন্দু মুসলম|ন সকলের নিকট প্রশংসা 
পেয়েছেন। 

৯। ছুটি মণ্ডলের ন্যয় মধ্যবিত্ত পরিব|রের এমন নিখুত চিত্র বিরল। 

বিশেষতঃ মুনলম|ন পরিব|রের চিত্র বাংল! সাহিত্যে এই প্রথম একথা বলা 

অগ্গচিত হবে ন1। বিষয় সম্পত্তি নিয়ে যে বিরোধ সমাজ ব্যবস্থায় আছে 
তাও এই অংশে বিবৃত হয়েছে। 

১০। র]|জ-দরবারের বিবরণে পাওয় যায় রাজকার্য পরিচালনার তংকালীন 
চিত্র। রাজা তার (৭ওয়[নদিগকে যথাযেগ্য সমীহ করতেন । তিনি এতখানি 

উদার ছিলেন যে র|জমুকুট বিশেষ ক]রণে সামান্য দেওয়ানের মন্তকে পরিয়ে 
দিতেও ইতঃস্তত করতেন না। তিনি ছুষ্টের দমন করতেন ন্যায় বিচারের 
ভিত্তিতে । 

১১। বৈষ্ঞব পদাবলীর সঙ্গে এই কাব্যের ভাবগত ছাড়া কাব্যগত 

কিছু কিছু মিলও ্থস্পষ্ট । পদাবলীতে অ|ছে,_ 

আমর শপতি লাগে, না ধ|ইও ধেন্থুর অ।গে 

পর|ণের পর/ণ নীলমনি, 

পীর একদিল শ|হ. কাব্যে আছে*_ 

অ|জ বাছা দূর বনে যেও নারে ॥ 

নিকটে নিকটে রং আম|র অলিরে * ( ধুয়া; ২৮৪) 

অ|র একটি ধুর। লক্ষণীয় ৮ 

অ|জি ছুটার ভাগে] ছটা মিণাবে রে॥ 

আরে কাল অ।রে কালা চাদ রে * (২1১১৬) 
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১২। রায়মঙ্গল কাব্যের প্রতিচ্ছবি দেখ! যায় বিভিন্ন বাঘের নামের বর্ণনায় । 

কালু-গাজী ও চম্পাবতী কাহিনীতেও অনুরূপ বাঘের নাম ও তাদের বিচি 

চরিত্রের পরিচয় দৃষ্ট হয়। কয়েকটি বাঘের নাম ;-- 

খালদৌড়া, হালিয়া, নিহাল!, ভউড়িয়া, কালামুখা, কুকুরমুখা, চউরিয়া, 

বিছুবাঘ, কালুকা' ভাড়,কা, নাগেশ্বরি প্রভৃতি । এই সমস্ত বাঘের চরিত্র বর্ণনার 

নমুন। এইরূপ ;-- 

আর এক বাঘ এল কপ!লে তার চিত ॥ 

কেড়ে খায় কে।লের ছেলে বসে গায় গীত * ( ২৬৮ ) 

তার প।ছে অসে বাঘ খেতের আলে খোয়॥ 

এছ কিল মারে যেন বেরে ধান্য রোয় * (২৬৮) 

সব বাঘের প্রধান হল খালদৌড়া। খালদৌড়া নামটি হয়ত মুদ্রন প্রমা্ে 
খানদৌড়ার স্থান অধিকার করেছে। রায়ঙ্গমল এবং কালুগাজী ও 

চম্পাবতী কাব্যেও 'খালদৌড়ার” নাম পাওয়া যায়। 

১৩। শ্রীরুষ্ণকে আমরা ধেন্ু চরাবার কালে কদম্বতলে বশী বাজাতে শুনি 

কিন্তু পীর একদিল শাহকে দেখি তিনি কদন্বের তলায় অন্থান্য রাখাল বালক- 

গণের সঙ্গে ডাং-গুলী খেলা কর্ছেন। 
১৪। ইসল|ম ধর্মমাহাজ্ম্য প্রচারের কে।ন প্রচেষ্টা এই অংশে পীর একদিল 

শাহ করেছেন এমন নিদর্শন নেই । কোন হিন্দুর সঙ্গে তার সংঘর্ষ নেই। এখানে 

সংঘর্ষ দেখা গেছে অসদাচরণক।রীর সঙ্গে । হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ 
বা সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান এই কাব্যে নেই। 

কবি বাহ্ প্ররুতির রূপ বর্ণনায় বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। ঘটনার বিবরণ 

দিতে গিয়ে কিছু কিছু বর্ণন। অনিবার্ভাবে এসে পড়েছে । একটি ঘটনায় 

ছেদ্দের পর আর একটি ঘটন|র আস্তে দেখ! যায় সেই ঘটন।/র সময় নির্দেশক 

নিম্নলিখিত পংক্তিটি বেশ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে; 
রাত্রি পোহাইয়। গেল কুকিলে করে রাও ॥ (২1১৭, ২1৭৭১ ২।৬৩, ২1৮৪, 

২।৯১, ২১২৩) 

মধ্যবিত্ত বর্দানলী বধুঝ নারীন্থলভ ব্যবহ|র ও জননীর ন্মেহময়ী রূপ স্থন্দর 
হয়ে ফুটে উঠেহে এই কাব্যে, 
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সাড়ির ঝআচলে বিবি মোছাইল গাও ॥ 
সোন। মুখে চুম্ব দিয়া কোলে নিল মাও ' 

পীর কোলে লিয়া বিবি বসিলেন হারে ॥ 

মায়েরে কান্দিতে দেখে পুছিলেন তারে * (২১০৪) 

ডাকিনীর প/লার মধ্যে একস্থানে অছে 7; 
কো!লে বসি একদিল ধুয়ে নিল হাত ॥ 
মায়ে পুত্রে একস্তরে বসি খায় ভাত * (১1৮৭) 

বা, ছু হস্তে মায়ের গল! একদিল ধরিয়] ॥ 

স্থখে নিদ্রা বয় পীর রূপের বিনদিয়!: * (১1৮৯) 

কবি আশক মোহাম্মদ কাহিনী পরিবেশনে যতখানি বাগ্র, কাব্যরম বা 

বর্ণনায় কবিত্বক্তির পরিচয় দিতে ততখানি সচেষ্ট নন। তবু ছুই একটি স্থানে 

বর্ণনার চমৎকারিত্বকে অস্বীক1র করা যাঁয় না )-- 

উপনীত হইল পীর রাজ দরবারেতে ॥ 

আকাশের চন্দ্র বেন নামিল তূমেতে * 

পৃর্িমার চন্দ্র জিনে একদিল বরণ ॥ 

রবির কিরণ নহে তাহার মতন * 

কাল মেঘের আড় যেন বিজলির ছটা ॥ 
কাচ। সোনা জলে যেন সা-নিরের বেটা * 

এই অংশে সংস্কৃত প্রভাবজাত রূপ বর্ণনা! লক্ষণীয় । যথা! £- 

ছু থে ক।জল অতি দেখিতে উত্তম ॥ 
চলন খঞ্জন পাখি পাইবে শরম * 

হ|তে পন্ম প|য়ে পন্ম কপ]লে রতন জলে ॥ 

পীরকে দেখিয়। প্রজা ধন্য ধন্য বলে * (১১০৯) 

সমগ্র কাহিনী ব্যতীত কয়েকস্থলে বৈষব পদাবলীর সঙ্গে পদ এবং শবধগত 

মিল পরিলক্ষিত হয় ;+__ 

বৈষ্ণব পদ্/বলীর যেমন__ 

মব্রিব মরিব সখি নিয় মরিব, 

কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব। 
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তেমনি,_মরিব মরিব জির। মরিব নিশ্চয় ॥ 
কেমনে রহিব ঘরে মোর ঘর নয় * (১1৬২) 

আর একস্থানে বিদ্ধাপতির পদের স্পষ্ট ছায়া দৃষ্ট হয়”_ 
তুমি তে জাননা স্বামী নারীর গ্রোসাই। 
স্বামী বিনে নারীদের কোন লক্ষ্য নাই * 
শীতের ওড়ন স্বামী গিরিষের বাও॥ 

অসমের কাগরী স্বামী সে(তারের নাও * (১1১১৮) 

একদিল গীরের অলৌকিক শক্তিতে প্রভাবান্বিত প্রর্ৃতির স্বাধীন জীব 

হরিপী। সেই হরিণী যেমন উক্ত পীরের অন্গত, অনুরূপ আনুগত্যের ঘটনা 

হলাবুধ লিখিত ( সংস্কৃত হরকে ) “সেক শুভোদয়।' কাব্যে প1ওয়া যায়। সেখানে 
আছে যে সেকের আদেশে স|রস তার আহার্ধ একটি গচি ম|ছকে মুখ থেকে 

ত্যাগ করেছে। 

রস বিচ।রে কাব্যখানিকে ছুভাগে বিভক্ত কর। যায়। প্রথমতঃ গর্ভধারিণী 

অ।শক ন্থরির জীবনপণ সাধন|র ধন পীর একদিল শাহ্, খেষবারের মতন যে 

বিনায় নিমেছেন সেখানে কাব্যখানি বিয়োগ|ন্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে মাতা 

“সম্পতি”র সঙ্গে যে গভীর..্কেহ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা শেষ পর্ধস্ত অটুট 

রয়েছে, কোন কারণে সেখানে বিচ্ছেদের ঘটন1 ঘটেনি, স্থৃতরাং কাহিনী 

এখানে, মিলনান্ত। 
আনওয়ারপুরে পীর একদিল শাহের যে লীলার বিবরণ এই কাব্যে লিখিত 

হয়েছে তর সঙ্গে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকারের গেজেটে এল্. এস্. এস্. 

ওমালী কর্তৃক লিখিত বিবরণের কাহিনীর সঙ্গে মূলতঃ কিছু কিছু মিল আছে বটে 
কিন্তু ভাকিনীর পালা, কাঞ্চন নগরের পালা, মোর্শেদের পাল। ও হরিণীর পালার 

মতন কোন গল্পংশ সেখানে নেই। বল। ঝ|হুল্য ১৮৯২ খুষ্ট|ব্দে মিহির পত্রিকার 
(মার্ঠ সংখ/|য়) পুর।তত্ব বিভাগে লিখিত গল্পের সঙ্গে উপ:রাক্তরূপ মিল 

বাগরমিল আছে। 

পীর একদিল শাহ কাব্যে তিন শ্রেণার চরিত্র দৃষ্ট হয়। যথা, _দেব চরিত্র 

মানব চরিত্র ও পশু চরিত্র । 
এই কাব্যে দেখ। যায় হিন্দুর দেব-দেবা যখাক্রমে ইন্দ্র ও লক্ষ্মী, পীর একদিল 

শ[হের সাহায্য।র্৫ধে এগিয়ে এসেছেন । একদিল শাহ্ কেন যে আল্লাহ, তাল!র 
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নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেননি ত। বুঝ! দুষর। এটি কবির সবলতা৷ ন৷ 
দুর্বলতা! তা বিচার । সবলতা এই জন্য যে, আল্লাহ্ ত।লার ফরমানে পীর 

একদিল শ[হ্ লীল! প্রকাশ বরুতে এসেছেন অথচ সাহাধে)র প্ররোজনে আল্লাহ, 

তালাকে বিস্বত হয়েছেন । দুর্বলত! এই জন্যই যে, সাহ|য্য গ্রহণ হিন্দু মুসলমান 

বিচ|রের অপেক্ষা রাখে ন।! ঘে স/ম।জিক বাণ্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই 

কাব্য রচন। তাতে ইন্দ্র ও লক্ীর নিকট স[হ।ঘ্য চ।ওর|র মধ্যে সমগ্র পীর কাব্য 

রচনার মূল বৈশিষ্ট্য প্রকশ পেয়েছে । 

বাঘের মুখে কথা, হরিণীর সঙ্গে পীর একদিল শাহের কথোপকথন এই 
কাব্র অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ব|ঘদের দলপতি খলদৌড়|র উত্তরে __ 

কেন্দু বলে ছে।ট দেখে তুচ্ছ কর নাই ॥ 
ভেড়। ছাগল বিন। আমি অন্য নাহি খাই * 

বাছুর কুকুর অমি খাই একচিতে ॥ 

ছেলে খেতে পরি পোর়াতির কোল হইতে * 

আমা চাইয়া! চোর নহি খাল দৌড়৷ ভাই ॥ 
দশ-[বশের মধ্যে গিয়া ভেলকি ল|/গাই * € ২৭) 

কার বাপের শক্তি নই মে|কে বন্দি করে ॥ 

সন্ধ্যাক।ল হইলে আমি কিরি ঘরে ঘরে । * 

কাধ্য ধন্মে বুঝিব কাহার কত বল।॥ 
শুনিয়া হাসির! উঠে ব|ঘ যে সকল + (২1৭১) 

এক এক পালায় এক একটি কহিনা গড়ে ৪ঠ।র দৃষ্টান্ত রুষ্ণহরি দাস বিরচিত 
বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি কাব্যে পাওয়া ঘায়। কুষ্হরি দাস 
বণিত সত্যপীরের স্য|য় একদিল শ1হ্ মর্তে কর্ম সম্পাদনে আগমন করেছেন। 

পীর হজরত একদিল শ।হ র|জীর নামে রচিত এই কাব্যখানি বর্তমানে 
একেবঝ।রেই ছুস্রাপয। বার।সতের কাজীপাড়।৭ বাইর আলী সাহেবের নিকট 

যে কাব্যখানি আছে তার অবস্থা খণ্ডিত। তার মন্যে কাব্যের রচনাকাল ব৷ 

কবির কাধক।ল বা আর কোণ কালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্থতরাং 

কাব্যের রচনাকাল সঠিকঙাবে নিণয় করা কঠিন। ক।রে। মতে এই কাব্যের 

রচনাকাল উনবিংশ শত।ব্বীর শেষার্ঘ ধা বিংশ' শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ২৩ 
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লক্ষণীয় যে আবছল করিম স|হে তর পুথি পরিচিতি গ্রন্থে 'একদিন' (একদিল 
নয়) বলে উল্লেখ করেছেন। এটি তার ক্রি, নাকি মুদ্রাকরের ত্রুটি, নাকি 

আদৌ ত্রুটি নয় তা অনুমান স|পেক্ষ মাত্র। খুব সম্ভবতঃ এটি মুদ্রকরের 

প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। 

বালাগ্ার পীর হজরত গোর|টাদ রাজী, শহীদ তিতুমীর প্রভৃতি তথ্যবহুল 
গ্রন্থের প্রণেতা আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী স|হেব লিখেছেন যে, একদিল শাহ, কাব্য 
নাষে একখানি কাব্য ১২৪১ সালে রংপুর জেলার শিতল গাড়ী নিবাসী আশক 

মোহাম্মদ রচনা করেন। [বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিক1। 1২৩ অতএব 

আব্ব,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্যে এই কাব্যের রচনাকাল ১৮৩৪-৩৫ 

ুষ্টাৰ। এই কালকে এঁতিহ।সিক গুরুত্ব দেওয়া যায় না। কারণ কবি আশক 

মোহাম্মদের বসতি অন্ততঃ এই ক।ব্যের রচয়িতা শিতলগড়ী গ্রামে ছিল না1। 

কবি নিজে তার কাব্যের ভণিতাঁয় লিখেছেন,_ 

আশক মহাম্মদ কহে জোন|বে সবায় ॥ 

হরিপুর গ্রথম বিচে বসত যাহার * ( ১।১৩২ ) 

এখন হরিপুর বল্্তে যে কোন্ হরিপুর বুঝায় তার হদিশ পাওয়া যায় না, 

কারণ এক|ধিক হরিপুর আছে বলে জানা যায়। তবে বার।সত মহকুম|র 
অন্তর্গত বারাসত থানাধীন হরিপুরকে আম|দের বিতিত হরিপুর বলে মনে 

হয়। কারণ 

১। বায় মঙ্গল ও মনসামঙ্গল কাবের প্রভাব আশক মোহাম্মদের পীর 

একদিল শাহ কাব্যে সুস্পষ্ট । বায় মঙ্গল কাব্যের রচয়িতা কুঁষ্তরাম দাসের 

বাড়ী ছিল নিমতা গ্রমে এবং মনসা বিজর ক|ব্যের রচছ্রিতা বিপ্রদাস পিপলাই- 

এর বাস ছিল ছোট জাগুলিয়া গ্রামে । এই হরিপুর গ্রথম উক্ত নিমতা ও ছোট 

জাগুলিয়] গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থলে অতি সন্নিকটে অবস্থিত । 

২। হরিপুর গ্রামের আদি বাদিন্দা বিনোদ মণ্ডল। বহুদিন আগে 

যশোহর থেকে তিনি এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ইসলাম 

ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । তার বংশের বর্তমান বয়ো:জ্যোষ্ঠ মে|হাম্মদ আজিজার 

রহমান সাহেব জানালেন যে বহুদিন পূর্বে তাদের পরিবারে মধুমিএগ নামে একজন 

গুণী ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ মধু মিঞা আমাদের আলোচ্য আশক মহাম্মদ 
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ওরফে হেলু মিঞা একই ব্যক্তি। কারণ, “্হ!লু ফারসী শব্দের অর্থ ধ্বংস? 
আবার হালু অন্য অর্থে মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ । মধু ও হালু এই জন্যে সমার্থক । মধু 
মিঞা সম্ভবতঃ তার ডাক নাম ছিল। এ ডাক নামের পরিবর্তে তিনি “হেলু” 
এই নাম গ্রহণ করে থাকৃতে প|রেন। হয়ত তর মুসলমনী মূল নাম ছিল 
আশক মহ/শ্মদ। বল! বাহুল্য, কবি একস্থনে লিখেছেন ;-- 

রচে অ।শক মহাম্মদদ একদিলের পায় ॥ 

ওরফেতে হেলু মিয়! জানিবে সবায় *( ১1১৯) 

৩। হরিপুর গ্রামের সমগ্র অধিব/সী মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত বিনোদ 
মণ্ডলের বংশধর । মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এক হিন্দু পরিবার এখানে এসে 

বাস করতে আরম্ভ করেন। যা! হোক্, মধু মিঞা হিন্দু বংশ সন্ত পরিবারের 
সন্তান বলে তিনি হিন্দু সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারেননি,__যার ফলে তার 

কাব্যে প্রধানতঃ কৃষ্ণ-মাহাত্্য মনস-মাহায্্য ও চণ্ডী-মাহাজ্ম্য প্রভাবিত 

মনোভাবের খুব স্পষ্ট ছায়াপাত হয়েছে । 
৪। কাব্যের ভাষা বারাসত অঞ্চলের এবং এই কাব্যে ব্যবহৃত বহু শব্ধ 

এতদ্ স্থানের আঞ্চলিক শব্দ। 

“বড়খ! গাজী” নামক অ|র একখনি পুথির রচয়িতার নাম সৈয়দ হালু মিয়। 
বলে জানা য়ায় । তাঁর উক্ত পুথির রচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী । [ পুথি 
পরিচিতি। 1২৩ গীর একদিল শাহ কাব্য রচয়িতা আশক মহম্মদ ওরফে হেলু 

মিয়া এবং বড় খা গাজী গ্রন্থ রচয়িতা! হালু মিয়! যদি একই ব্যক্তি হন তবে এই 
কাব্যের রচনা কাল অষ্টাদশ শতাব্দী হতে পারে। 

১৮০১ খুষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরীর “কখে|পকখন” সর্ব প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা 
পুস্তক। অতএব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলা ভাষায় ইংরেজী 
শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে । আশক মোহাম্মদ বিরচিত পীর একদিল শাহ, কাব্যে 

ইংরেজী শব্দ ব্যব্ধত হয়নি। তাছাড়া অষ্টাদশ-উণবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী 
আধিপত্য প্রস|রের মুখে অ।রবী, ফ|রসী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার কমে আসতে 
থাকে। এই কাব্যে আরবী, ফারসী শব্দের স্থপ্রঠুর ব্যবহ।র দেখে মনে হয় 

কাব্যখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই রচিত হয়েছিল। 
১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে “মিহির' নামক পত্রিকায় পুরাতত্ব বিভাগে 

একদিল শাহের যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল, [ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
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পাঠ।গারে পত্রিকাখানি প্রাপ্তিব্য ] তার সঙ্গে গীর একদিল শাহ্ কাব্যে বিত 
কাহিন।র মূলগত মিল থাকলেও কিছু বিশেষ বৈসাদৃশ্ত লক্ষয করা যায়। সর্ব- 
প্রথম দৃষ্ হর যে দুইট কাহিনীর ভ|ষ|র মধ্যে ছুন্তর ব্যবধ।ন। ১৮৯২ খুাব্দ 
অর্থাৎ উনবিংশ শত|বীর শেষের ভাষর সাথে নিম্নলিখিত ভাষার তুলনা 
লক্ষণীয় )__ 

ক) এক সমরে সাহ নিল ন।মক এক রাজ। ব।স করিতেন; তিনি 

আশেক মুরি নামক একজন স্ত্রীলোকের পনি গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহারা 

অপুত্রক ছিলেন। ( মিহির পত্রিকা )।৭, 

খ) আলার দোহাই লাগে তোম।র উপরে, 

এমত শুনিয়া খিদা নিবিল উদরে। 

একিন করিয়া সাধন করিতে লাগিল, 

রূপি-জিরে ডাকি বাত করিতে লাগিল। 

(পীর একদিল শাহ. কাব্য ঃ আশক মহম্মদ )। 

আরবী-ফারসী প্রভৃতি শব্দ ধর্মীয় সংস্করের প্রেরণায় ব্যবহৃত হয়েছে। 
এই কাব্য কবি কর্তৃক যথারীতি লিখিত। গাজী সাহেবের গীতের ন্যায় 

গায়কের মুখের গান শুনে" উহা! লিখিত নয়। তা ছাড়া ভাষার যে সব 

বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তা থেকে অন্ুম|ন করা সঙ্গত যে, 

এই কার্য ১৮৯২ খুষ্টার্ষের বহু পূর্বে বচিত। 
অতএব আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও আবদুল গফুর সিদ্দিকী 

স|হেবের বক্তব্য অনুযায়ী উনবিংশ শতাবীীর শেষ বা বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে যে এই কাব্য রচিত হয়েছিল বলা হয়েছে তা যুক্তি নির্ভর 

নয়। এই প্রসঙ্গে নিয্ললিখিত যুক্তিগুলি অবশ্ঠই প্রণিধানযোগ্য ১ 

১। “ড় খা গাজী? নামক গ্রন্থ প্রণেত। হালু মিয়া ও “পীর একদিল 
শাহ্ কাব্য রচয়িতা হেলু মিয়া যে পৃথক ব্যক্তি বা একই ব্যক্তি নন 

এমন কোন প্রমাণ নেই। স্থতর।ং উক্ত ছুই নামধারী কবি যদি একই 

ব্যক্তি হন 'তবে আবছুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী 
অ।শক মহম্মদ ওরফে হেলু মিয়া রচিত এই ক|ব্যের রচন।ক।ল অষ্টাদশ 
শতাবী। 
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২। এই ক|ব্যে যখন কোন ইংকেজী শব্ধ ব্যবহত হয়নি এবং অষ্টাদশ- 
উনবিংশ শতাব্দীতে অ|রবী-ফ।রসী শব্দের ব্যবহারের যথেষ্ট প্রবণত। ছিল 

তখন আরবী-ফারসী শব্দ বহুল এই ক|ব্য অট্|দশ শতান্দীর মধ্যে রচিত 
হয়েছিল বলে মনে কর। স্বাভবিক। 

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে খুষ্টান মিশনারীগণ খৃষ্টধর্ম প্রসারের 

জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্ট/র স্থত্রপত করেছিল তাকে ঠেকিয়ে রাখ|র জন্য 

ইসলামি কঠে।র বীতি-শীতির ক্ষেত্রে কিছু উদ|বতা এনে, হিন্দুমুসলমানের 

মধ্যে সমন্ব্ন সাধনে সাহাযাকারী ভাবপ|র|র আরল্াহমাহাঘায ও শ্রীকৃষ্ণের 
গেষ্ট লীল।র স্যার লীলাব্ছল কাহিনীর অবত|রণ। করা কিছু অস্বাভাবিক 

ঘটন! নয়। 

স্কতরাং উপরে।্ত কারণ ত্রয়ের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই কাব্যখানি 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মপে]ই লিগিত হয়েছিল কিন্তু মৃদ্রা'যন্ত্রের বহুল প্রসারের 
অভাবের দরুণ বিলম্বে সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে 

পঞ্চদশ শতকের মধ্যে মুত্রিত অকারে প্রকাশিত হয়ে থকাবে। 
পীর হজরত একদিল শাহ. রাজী যে কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন 

বা কোন সময়ে দেেহত্যাগ করেছিলেন বা কোন সময়ে আনোয়ারপুর 

পরগণায় অবস্থিতি করেছিলেন তার প্রমাণযোগ্য কোন নথিপত্র পাওয়া 

যায় না। আবছুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তার 'বালাগ্ডার পীর হজরত 

গোরাটাদ রাজী” নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে পীর একদিল শাহ রাজী এতদ্- 
অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার|৫ে পীর হজরত গোরাাদ রাজীর সঙ্গে আগমন 

করেছিলেন। গীর হজরত গোরাট|দ রাজীর কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর 

শেষভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্থ বা শেষার্ধ পর্ধস্ত বলে অনুমান 

করা হয়েছে । সেই ন্ত্রে পীর হজরত একদিল শ|হ. রাজীর কাল আনুমানিক 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্বস্ত। আনওয়ারপুরে 

তার 'বস্থিতি কাল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে বলেই অগ্কমান কৰা সমীচীন । 

গীর হজরত একদিল শাহ. রাঁজীর অলৌকিক কাতিকলাপ বিষয়ক 

অনেক লোককথ। প্রচলিত অ|ছে। এইসব লোককথাকে প্রধানতঃ 

ছুইভাগে বিভক্ত করা হল। যথা” পুস্তকে মুত্রিত লোককথা, আর 

সংকলিত (যার কিছু কিছু অত্র 'প্রক/শিত) লোক কথা। পুস্তক অ!কারে 



৭৮ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথ! 

প্রকাশিত লে।ককথাগুলির অধিকাংশই আবছুল আজীজ আল্ আমীন 

লাহেব রচিত ঘ্ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী” নামক পুস্তকে আছে। 

তাদের সংখ্যা ও শিরে।নামা নিম়রূপ 7 

১। ছোট মিঞার আলয়ে 

২। রাখাল বেশে 

৩। শশ্যহীন জমিতে শস্তের সম।বেশ 

৪। ডভোবে জাহাজ ওড়ে শালিখ 

৫ | আহম্র হতে রক্তধার' 

৬। রামমোহন রায়ের বংশধর 

৭ বাইশ শত বাহান্ন বিঘা জমি 
৮| অবিশ্বাী চোরের অভিনব সাজা 

৯। পবিত্র পু্ষরিণী 

১০। অন্ধ পেল চোখের আলে 

১১। বসন্তবাবুর বদান্ততা 

১২। রওজাপাকের তত্বাবধানে । 

আমার নিজস্ব সংকলিত কয়েকটি লোককথা৷ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত 
কর! হুল-_তা'র মারফৎ প্রীরের অলৌকিক কীন্তিকলাপ আজো! জনসাধারণের 
মুখে মুখে গ্রচারিত। 

১। ছড়ির জাহায্যে গজ পার 
পীর হজরত একদিল শাহ্ সর্বক্ষণের জন্য কঞ্চির একটি ছোট ছড়ি 

ব্যবহার করতেন। এটিকে বলা হত তার 'আশাবাড়ি।' এই ছড়ি বা 

আশাবাড়ির সাহায্যে তিনি অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেন। তিনি 
আনোয়ারপুর পরগণায় আসবার পথে গঞ্গানদী পার হওয়ার সময় এই 
ছড়ির সাহাধ্য নিয়েছিলেন। তিনি নাকি তার হাতের ছড়ি বা আশা- 

বাড়িটি গঙ্গানদীর উপর আড়াঅ।ড়ি ফেলে দেন। এঁ আশাবাড়িটি নৌকার 

কাজ করে,__অর্থাৎ সেই ছড়ির উপর চ'ড়ে নাকি তিনি অনায়াসে গঙ্গা 
নদী পার হয়ে আসেন। 



একদিল শাহ, ৭৯ 

২। বেড়, বাঁশের ঝাড় 

পীর হজরত একদিল শ!হ. হাতে যে বাশের ছড়ি ব্যবহার করতেন সেটা 

ছিল বেড়ু নামক এক বিশেষ জ|তের বাঁশের ছড়ি । জায়গীরপ্রাপ্ত আনওয়ার- 

পুর পরগণ। অভিমুখে তিনি এই ছড়ি হাতে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। 

অবশেষে তিনি আনোয়ারপুর পরগণায় এসে উপস্থিত হন। তিনি তার 
নির্দেশিত দেশে এসেছেন জেনে তাকে চিহ্নিত কর|র জন্য হন্তস্থিত সেই বেড়ু 
বাশের কঞ্চির ছড়িটি মাটিতে দৃঢ় ভাবে প,তে দেন। সেই ছড়ি থেকে বংশ 
বিশ্ভৃত হয়, এবং ঘন বাঁশবনে পরিণত হয়। পীরের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ সেই 
বেড়ু বাশের বঝাড়ের বশ কেউ কাটুত না । গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু 
সৈনিক এ ব|শঝ|ড়ের কাছে তাবু ফেলেছিল। তারা অবহেলায় বাঁশ ঝাড়টির 
প্রভৃত ক্ষতি স।পন করে এবং পীরের কথ প্রসঙ্গে তারা তার প্রতি অশোভন 

উক্তি করে। যে সৈনিক বাশঝ!ড়ের ক্ষতি করেছিল তাকে বিষাক্ত সর্পে 

ংশন করে যাতে অবিলম্বে তাঁর মৃত্যু হয়। লা বাহুল্য, বার|সত মহকুম! 

শাসকের বাংলোর পশ্চাদ্দেশে যশোহর রোডের ধারে সে বেডু বাশের বংশ- 

অবশেষটুকু এখনও (১৯৫০ খু ঃ) দৃষ্ট হয়। 

৩। চাদর মলজিদ্ 
বারাঁসত থানার অন্তর্গত শ্রীকুষ্ণপ,র মৌজায় বাস করতেন আনওয়ারপুরের 

স্থপ্রসিদ্ধ শাসক চাদ খা । পীর একদিল শাহ, একদিন যুবকের বেশে চাদ খার 
বাড়ীতে গিয়ে ক্ষুধা নিবুত্তির জন্য কিছু আহার্য ভিক্ষা করলেন। চাদ খার 

ভ্রাতা নৃর খ?, তাকে সবলকায় যুবক দেখে ভিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হন। নূর খা! 
বললেন “তুমি তো যথেষ্ট সামর্থবান যুবক। শ্রমের বদলে অর্থোপাজ্জন করে 
ভূমি অভাব মোচন কর না কেন?” 

একদিল শাহ, নিরুত্তর রইলেন। নূর খ। প,নবায় বল্লেন, “আমাদের 

মসজিদ তৈরী হচ্ছে তুমি ওখ|নে গিয়ে কাজ কর, নিশ্চয়ই তুমি প|রিশ্রমিক 
পাবে, তখন তোমাকে অ।র ভিক্ষা! করতে হবে না।” 

পীর সাহেব তাতে অসন্ত্ঈ হলেন। তিনি মসভিদের কাছে 

যোগদান করলেন; কিন্তু তিনি তার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতে 
সংকল্প নিলেন। তিনি একখানি বিশাল এবং ভারী পাথর মসজিদের উপর 
এম্ন কৌশলে স্থাপন করলেন যে তাঁর উপর আর একখানি ইটও স্থাপন করা 



৮৬ বাংল। পীর সাহিত্যের কথ। 

যায় নি। অর্থাৎ মসজিদের কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তাই কখন কোন 
অসম্পূর্ণ কাজের তুলন। দ্রিতে হলে লোকে বলেন, “াদ খ1র মসজিদ্।” 

৪8। বাঘ ও বক কথা 

পীর একদিল শাহ. ক|জীপাড়ার থ|ক1 কালে ছুটি খা ও তদীয় পত্বী 
সম্পতির পীরভক্তি পরীক্ষা করার জন্য একদিল এক কৌশল অবলম্বন করলেন। 

গরুর পাল নিয়ে তিনি মাঠে চরাতে গিয়েছিলেন। এ পালে ছিল সত 

শত গরু। তিনি জিগীর ছেড়ে সেই সাত শত গরুকে স।তশত বকে রূপান্তরিত 

করে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন । বকগুলি গিয়ে বস্ল ঝড়, মণ্ডলের বাড়ীর আশ- 

প!শের গাছে। 

পীর ধুলাবালি মেখে কাদতে কাদ্তে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এলেন। 
রোদনের কারণ জিজ্ঞাস! করুলেন সম্পত্তি। পীর জ।ন/লেন যে খেলা করতে 

করতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লে গরুগুলি কোথায় চলে গেছে, তিনি অ|র তাদের 
খুজে পাচ্ছেন না। রাজদরবার থেকে ছুটি খাও এসে সে বিবরণ শুন্লেন। 

তার উত্তরে একদিল শাহ্কে ভক্তিভরে স্বামী-স্ত্রী বল্লেন, _ 

ঘর দ্বার গরু যাক তার নাহি দায় ॥ 

আমর! বিকিয়েছি তোমারই যে পায় * 

কিন্তু বড়, মণ্ডল অন্ধ হয়ে ছুটি খাঁকেও তিরস্কার করতে লাগল । ছুটি 

তীব্রভাবে বড়কে ভত্সনা করে বিদায় দিলেন। 
রাত্রি গভীর হতে লাগল। সকলে আহার সেরে নিদ্রামগ্ন হল। রাৰ্রি 

আরে! গভীর হলে পীর ঘরের বাইরে এসে কদন্বতলায় ধাড়।তে সেই সমস্ত বক 
মাটিতে নেমে এল। এবার পীর হুঙ্কার ছাড়লেন, _বকগুলি তখন বাঘে 

রূপান্তরিত হল এবং একে একে গোয়!লে প্রবেশ কর্ল। পরদিন পীরের 
এই বুজরগী দেখে বাড়ীর সকলে বিন্ময়ে হতবাক হলেন । 

৫। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকদ্বয়ের বাদুড় শিকার 
বারাসত থানার অন্তর্গত প|টুলী নামক গ্রামে গীর একদিল শাহের নামে 

একটি স্বতিস্থান আছ । সেখানক|র বটগ|ছে এবং বাশঝাড়ে অসংখ্য বাদুড় 

বাস করে। একদিল শাহের প্রতি ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সে বাছুড় কেউ 
হত্য। করে না। 
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একবার এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের অনৈক সন্তান কি এক কঠিন রোগে 

আক্রান্ত হয়। কোন ড|ক্ত।র ঝ। কবির।জ তকে নির।মর করতে সঙ্গম হননি । 

ভদ্রলেক আকুল হয়ে কোন ভরস| না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়লেন । এমত 

অবস্থায় একর|ত্রে তিনি স্বপ্রযোগে একটি ওষুধ পান। নেই ওষুদের অন্রপান 
হল বাছুডের ম।ংস। তবে সে বাছুড় যে-কে।ন স্থ/নের বাছুড় হলে চল্বে ন।,_ 

প1টুলীর বটগাছের বাছুড়ই হওয়! চাই । তবেই উর পন্থানের জীবন রক্ষা 
হতে পারে। 

ভদ্রলোক একদিন পটুলী গ্র।মে বন্দুক হাতে নিয়ে এমে উপস্থিত হলেন 

বাছুড় শিকারের জন্য । এই স্থানের বাছুড় শিকার স্থ/নীয় লোকের সংস্কার 
বিরোধী কাজ। এ হেন গহিত কাজ থেকে বিরত থ|কার জন্য স্থানীয় লে।ক 
এগিয়ে এসে তাকে নিষেধ কর্লেন। মহাব।্রীয়ী সেই ভদ্রলোক অনেক 
ভেবে-চিন্তে অবশেষে পীর একদিল শাহের প্রতি প্রণতি জানিয়ে তাদেরকে 

বল্লেন ;_ “আমার পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য আমি স্বপ্পে এই আদেশ 

পেয়েছি । সুতরাং এতে কোন অপরাধ নেই ।” 

তিনি পুনরায় পীর একদিল শাহের প্রতি অসীম ভক্তি প্রকাশ করলেন। 
পরে বাছুড় শিকারের উদ্যেগ করুতে জনসাধ|রণ ত|কে পুনরায় বল্লেন”_ 

“এ বাছুড় মারলে আপন|র সমূহ ক্ষতি হবে ।” 

ভদ্রলোক তাতেও বিচলিত হলেন ন।। বার বর পীর একদিল শহকে 

শ্রদ্ধা জানিয়ে বন্দুক চালন! কবে ছুটি ব।ছুড় শিকার করুলেন। অবশ্ঠ ব।ছুড় 

শিকারের পর মিষ্টান্ন সংগ্রহ করে তিনি পীরের নামে লুট দিন্ন এবং স্বগৃহে 

ফিরে গেলেন। 

পরে খবর প।ওয়৷ গিয়েছিল যে, ভদ্রলোকের কে।ন ক্ষতি হয়নি, বরং বাছুড়ের 

মাংস অন্থপ|ন হিসাবে ব্যবহার করায় উর সন্তান সম্পূর্ণ নির|মর হয়েছিল। 

অনেকে মনে করেন যে, এতে কিছু অলৌকিকত্ব নেই। ক।রণ প্রাণী ব। 

উদ্ভিঘ।দির স|হায্যে রোগ প্রতিষেধক ওষধ প্রস্তুত কর। হর। বাছুড়ও কে।ন 

কেন রোগমুক্তির জন্য ওষুধ হিসাবে ব/ববত হয়ে থ|কে । 

৬। ভূতের কবলে ভূতের ওঝ! 

উপরোক্ত পাটুলী গ্রামের মধ্যে অবস্থিত পীর একদিল শাহের স্ৃতি-স্থানের 

পাশে এক বিশাল জল।ভূমি অআছে। সেই জলাশয় এবং ত|র ওপারে- নাকি 

ড 
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রয়েছে ভূত প্রেতের এক ঘাটি। রাত্রে তো৷ দূরে থাক্, নির্জন ছুপুরেও কেউ 
বড় একটা সেখানে যায় ন|। 

এতদ্ অঞ্চলের বিখ্যাত ওঝার নাম কসিমুঙ্গিন । ভূত-প্রেত নাকি তার 

হুকুমে ওঠেবসে-তীর বান্দা! গভীর রাত্রে নাকি তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে 
মণ করেন। প্রেতের! তার সঙ্গে লুকোচুরি খেল! করে, কথাও বলে। 

একবার মাছের মরগুমে তিনি সেই জলাভূঘিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন । 

পাত তখন স্থগভীর;__সাথী তার পুত্র আজগার। অবশ্ত আজগার খুবই 
সাহসী এবং বলবানও। 

জ]ল ফেল্ছে তো! ফেল্ছে, একটিও মাছ পড়ছে. না তাতে । কসিমুঙ্দিন 
বুঝেছে যে মেছোভৃত তাকে বিরক্ত করছে । তিনি ধমক দিলেন সেই মেছো 
ভূতকে,__কিস্ত কোন ফল হল না। পুত্র অজগার ক্ষিপ্ত হয়ে জালের মধ্যকার 

একটি মাছকে তীব্রগতিতে ল|ঠির আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মতশ্তারুতি 
ভূত বেদনায় এক বিকট আওয়াজ করে এবং সে সেস্থান ত্যাগ করে জলাশয়ের 

ওপারে চলে যায়। সেখ|ন থেকে তর সাথী অসংখ্য ভূত-প্রেতকে সঙ্গে নিয়ে 
আলেয়ার মতন হয়ে রণংদেহি ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে এগিয়ে আস্তে থাকে । 

সে র।ত্রে কি যেন এক অব্যক্ত দূর্বলতা! কসিমুন্দিন সাহেবের সমস্ত দেহ-মন 
অস|ড় করে দেয়। তিনি ভয় পেয়ে যান এবং পুত্র আজগারকে বলেন, 
“আজ ভাব খুবই খার|প। চল আমরা একদল শাহের দরগাহে আশ্রয় নিই ।” 

তারা আর বিলম্ব না করে দ্রুত পীরের উক্ত পবিভ্ স্থৃতিস্থানে এসে আশ্রয় 
নেন এবং একদিল শাহের ন|ম স্মরণ করতে থাকেন । 

সেই ভূতের দল তাঁদেরকে ন|কি তাড়া করে এগিয়ে এসেছিল বটে কিন্ধু 
পীরের স্থানে প্রবেশ করতে পার্নি। দূর থেকে খোনা খোনা স্থরে নাকি 
বলেখিল,_-"দরগায় না উঠলে তোদের আজকে কাদায় পুতে র[খতাম |” 

ভোর হয়ে গেলে বাপ-বেটা বড়ীতে ফিরে সকলকে এই ঘটনার কথ। 

বলে। 
অনেক্ষে মনে করেন যে, মাঠের ওপরের অন্ত্যজ শ্রেৌোর লোক ও 

কমিমুন্দ'ন প্রমুখের মাছ ধর।র স্বার্থ নিয়ে দ্বন্ব হওয়াটা ম্বাভাবিক । এক্ষেত্রে 
এক পক্ষ পশ্চাদাপসরণ করে আশ্রয় নিল পীর একদল শাহের নজরগাহে। 

পীর স/হেব তার কাজের দ্বারা! হিন্দু মুসলিমের নিকট এতখানি শ্রদ্ধেয় 
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হয়েছিলেন যে বিপক্ষীয় ব্যক্তিগণ চড়াও হয়ে গীরের নজরগ|হে প্রবেশ এবং 

আক্রমণ করেনি । 

৭। পীরের নামে রাখাল-ভোজ 

উক্ত পাটুলিগ্রামের রাখল ব|লকের। প্রতি বছর কাজীপ|ড়ার মেলার 

প্রথম দিনে পাটুলীগ্রামের উক্ত পীর-স্থতিস্থ/নে চড়ুইভ/তি করে থাকে। প্রবাদ 
যে, রাখাল-রূপে পীর একদিল শ|হ, পীর-স্থৃতিস্থথনে নাকি অন্যান্য রাখাল- 

বালকদের সঙ্গে চড়ুইভাতি করুতেন। 

উক্ত গরমের রাখ|ল ব|লকগণ দলবদ্ধভাবে ঝ|ড়ী বাড়ী ঘুরে চড়,ইভাতির 

উপকরণ সংগ্রহ কর্ত। একবার দেশে খুবই অভাব-অন্টন দেখ! দিলে 
গ্রামবাসীগণ তাদেরকে কে|ন প্রকারে সহায়তা! করেনি । পীরের স্বতি রক্ষ।র 

প্রচলিত প্রথ৷ রহিত হওয়ার আশঙ্কায় ছুঃখে তার1 দিশাহারা হয়ে দলবদ্ধভাবে 
বারামত মহকুম! শাসকের অ|দ|লত-সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং শ্লোগ।ন দিয়ে 

শাসক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাসক মহোদয়, (কখিত যে তাকে 

সকলে অমৃত লাল বাবু বলে জানতেন) তাদের কথ! অবধান করেন এবং 

অবিলম্বে সেই গ্রামের মাতব্বর-স্থানীর কয়েকজন অধিবাসীকে ডেকে প|ঠান + 

শাসক মহোদয় তাদেরকে বুঝিয়ে বলেন যে জীবন বক্ষার জন্য যতটুকু আহার্য 

তার] গ্রহণ করেন তা পীরের নামে উৎসর্গ করতঃ যদ্দি চড়ইভাতি করা হয় 

তবে তাতে এদের পদগৌরব বৃদ্ধি পাবে এবং স্থকুমারমতি বালকগণও 
পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হবে । অতএব তারা ফেন চিরাচরিত প্রথার লঙ্ঘন ন| 

করেন। 

এরপর থেকে এই গ্রামে রাখাল ভোজপ্রথ। অ|জিও (১৯৭১) প্রচলিত 
আছে। 

৮। মন্ছিম রায়ের রাখাল 

বারাসতের মহিম রায়, |র গরুর প।ল রক্ষণ|বেক্দণের জন্য একজন রাখাল 

রেখেছেন। এই রাখালই যে ছন্মবেশী পীর একদল শ।হ. তা কারে! জানা 

ছিল না। 

গরুগুলির বসবাসের উপযুক্ত গোয়ালঘর না নির্মাণ করে দেওয়ায় ব৷ 
নান/ভাবে তাদের অযত্ব করায় রাখাল পীর একদিল শাহ, অসন্তষ্ট হয়ে প্রতিবাদ 
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করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে বচসার ুত্রপাত হয়। বচসার শেষ পরিণতিতে 
মহিম রায় পীর সাহেবকে প্রহার করতে উদ্ভত হন। মহিম রায় তাকে 
নাগালের মধ্যে পান নি;__কারণ পীর নাকি সামনের স(তরাদের পুকুরের 
জলের উপর দিয়ে খড়ম পায়ে ত্রুত পর হয়ে যান। 

পরে রাত্রে পীর একদিল শাহ, স্বপ্নে মহিম রায়ের নিকট আপনার 
পরিচয় দান করেন। 

এই ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর রায়-ঞ্টেটের লোকদের মধ্যে চাঞ্চলোর 
সৃষ্টি হয়। পরবর্তাঁ কালে রাজ! র।ম মোহন রায়ের ষ্টেট থেকে পীরের ম্মরণে 
বনু পীরোত্তর জমি প্রদত্ত হয়েছিল । 

৯। পাথর ভাসে পুকুর জলে 

শ্ররুষ্পুরের জমিদ।র চাদ খাঁর অসম্পূর্ণ মসজিদে স্থাপিত বিশ।ল এবং 
নিদ্নারুণ ভারী পাথর কালত্রমে ভেঙে পড়ে মাটিতে এবং পাশের পুকুরে গড়িয়ে 
আসে। পীর একদিল শাহ, কর্তৃক স্পৃষ্ট এই পাথরটি নকি সচল ছিল। পাখরটি 
নাকি পুকুরের জলে ভেসে বেড়।ত। সাধারণ মানুষ তাকে কখনে। এ ঘাটে 
কখনও ওঘাটে দেখতে পেত। অথচ কোন লোক সে পাথরকে ধরতে পারত 
না। কোন রমণীর অশৌচ আচরণে পাথরটির চল! ফেরা করার সেই 
অলৌকিক শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে । কালক্রমে সে পাথর দিখস্তিত হয়ে যায়। 
কান ব্যক্তি সেই পাথরকে নাকি তাঁর কটিদেশের উপরে উত্তোলন করতে 
প|রেন নি। পুকুরের জল অনেকখানি শুকিয়ে গেলে, চৈত্রবৈশাখ মাসে 
একখানি পাথর অ|জিও পুকুরের মধ্যে দৃষ্ট হয়। 

১০। আম্চর্য বাশের খুটি 
পীর একদিল শ[হের যে রওজা সৌধ এখন রয়েছে প্রথম অবস্থায় তা ছিল 

একটি খড়ো ঘর মাত্র । পীর সাহেব এই ঘরেই অবস্থান করতেন। এটিই 
তার সমবিস্থান। সেই খড়ে! ঘরখানি মাঝে মাঝে অন্তত: প্রতি বৎসরে 
একবার করে মেরামত কর্তে হত। একবার ঘরখনির চালের রো এবং খুঁটি 
বদল কর|র সময়ে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল। 

ঘরের মিস্ত্রি অর্থাৎ ঘর/মি মাপসহ রো! ব।খৃ'টি কেটে নিলেন । অন্যান্য কাজ 
সেরে পরে সেই মাপ ঠিক আছে কিনা য|চ|ই করতে গিয়ে তিনি দেখতে. 
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পেলেন যে সেই বাশখগ্ড নির্দিষ্ট মাপ অপেক্ষা বড় কিংবা ছোট হয়ে গেছে। 
তিনি বিশ্ময়ে বিভ্রান্ত হয়ে পীর একদিল শাহের শরণ নিলেন। পরে তিনি 

সেই বাশখণ্ড চালে লাগাতে গিয়ে দেখলেন যে তা ঠিক মাপসই হয়েছে। 
এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন তিনটি খুঁটি বহুদিন যাবত উক্ত দরগাহ স্থানে 
নাকি জীবিত অবস্থায় অর্থাৎ কাচ! ছিল। স|ধারণ লোকে তা বহুদিন প্রত্যক্ষ 

করেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক বিরত মন্তিক ব)ক্তি অশৌচ অবস্থায় 
ছয়ে ফেল|য় বাশ খণ্ড তিনটি শুকিয়ে যেতে থাকে । বর্তমানে (১৯৭১) বাশ 

তিনটির মাত্র ছুটি আছে এবং তা দরগ|হের সেব|য়েতগণ পীরের অলৌকিক 

কীত্তির নিদর্শন স্বরূপ একপাশে সযত্বে রেখেছেন । 

১১। বসন্ত বাবুর বদান্যাত। 

বারাসতের অন্যতম স্বনামপন্য এলোপ্যাথ চিকিৎসক ডাঃ বসন্ত কুমার 
চট্টরেপাধ্যায়। তিনি আনুমানিক ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর পূর্বে একদিল শাহের 
নজরগাহের একপাশে তার বসতবাটী নির্মাণ করাচ্ছিলেন। বাজমিস্্িদের 

যিনি প্রধান ছিলেন, ত/র নম উজির অলি। মিস্ত্রি সেদিন উক্ত বাড়ীর ছাদ 
ঢালাই করছিলেন। সে রাত্রিতে প্র/য় বারোটা-একটা পর্যন্ত দারুণ 
উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কাজ চল্তে থকে । ফলে পীর একদিল শাহের নজর- 
গাহে প্রতিদিনকার মত ধৃপ-বাতি দিতে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিস্বত হয়ে যান। 

' জ্যোত্ম।-প্রবিত গভীর রাত্রি। চারিদিক নিম্তন্ধ। উক্তির আলী পেটে 
ঈষৎ বেদন! অন্থভব করুলেন। তিনি আর ঘুমাতে পারলেন না। উঠে বসে 
কিছুক্ষণের মধ্যে তকে পায়খ|নায় যেতে হল। দুর থেকে তিনি দেখলেন, 

সাদ! অআলখাল্লা! পরিহিত দীর্ঘকায় এক ফকির নজরগাহের সম্মুখে দাড়ির 

আছেন। কৌতুহলী হয়ে তিনি আরে! নজর করে দেখলেন,_সেই ফকিরের 
গায়ের রং ফর্সা, মুখভর। সদ! গেঁঁফ-দাড়ি। তিনি সেখানে দাড়িয়ে অন্চ্চ 

স্বরে বল্ছেন,_“এখানে আজ এরা ধৃপ-বাতি ধিতে নিশ্চরই ভুলে গেছে। 

বোধহয় কাজে খুবই ব্যস্ত ছিল।” 

কিছু থেমে তিনি আরে! বল্লেন --"য|কৃ, ততে অ।র কি হয়েছে!” 

এর পরই তিনি মাথা নীচু করে সেই এক-দরজার নজরগাহের মধ্যে প্রবেশ 
কর্লেন। উজির আলি যেন হঠাৎ সন্বিং ফিরে পেলেন। তিনি সেই 
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দররেশকে দেখবার জন্ত দ্রুত সেখানে গেলেন এবং ঘরের মধ্যে তাকে অনুসন্ধান 

করলেন; কিন্ত তিনি দেখলেন ঘরাট জনমানব শৃন্ত । তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে 

এদ্বিক-সে্দিক অন্ুম্ধ/ন করলেন, কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না৷ পেয়ে 

বিন্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। 

মিন্ত্রী উজির আলী অবিলম্বে সাথী মিস্ত্রিদের ডেকে তুল্লেন। তাদের 

প্রত্যেককে প্রশ্ন করে জান্লেন যে সেদিন কেউই দেই নজরগাহে ধূপ-বাতি 

দেয়নি। উজির আলী সাহেব তথনই সেখানে ধৃপ-বাতি দেবার ব্যবস্থা করেন। 

পরদিন সক।লে উজির আলী সাহেব ঘটন।টি সকলের নিকট বিবৃত করেন। 

ডাঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও তা অবগত হন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায় তার 

বসতবাটা নির্ম।ণের সাথে সাথে কাচা গৃহটি পাক গৃহে রূপান্তরিত করেন। 

তিনি সেই সথে উক্ত নজরগ|হে নিয়মিত ভাবে ধুপ-বাতি দিবার বন্দোবস্ত 

করেন। সে রীতি আজো (১৯৫১) প্রচলিত আছে। 

১২। কে এই দরবেশ 
উপরোক্ত ডাঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রমান কনককুমার 

চট্রেপাধ্যায় একদিন সন্ধ্যায় দোতলার ঘরে বসে পাঠ অভ্যাস কর্ছিলেন। 

কখন তাঁর তন্দ্রাভাব এসেছিল তা তিনি জানেন না। হঠাৎ তন্দ্রা টুটে গেলে 
স|মনে দেখতে পান নজরগাহের ছাদের উপর বসে আছেন সাদ আলখাল্পা 

পরা দবীর্ঘকায় এক ফকির । তিনি ভয় পেয়ে চীৎকার করে ওঠেন। চীৎকার 

শুনে সেখানে ছুটে আসেন তার মা অর্থাৎ ভাঃ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 

পত্রী। ঘটনাটি তিনি মাতার কাছে বলেন। ততক্ষণে সে মুত্তিটি অনৃষ 
হয়ে যায়। শ্রীমান কনকের মা শুধু বল্লেন,_“এই ফকির বেশধারী 

দরবেশই হলেন পীর একদিল শাহ্ 1” 

১৩। এগ্রকদিল শাহের আইট 

পীর একদিল শাহ, র[খাল বেশে আনোয়ারপুর পরগণায় বিভিন্ন মাঠে গন 
চরাতেন। বর্ষার দিনে গরু নিয়ে তিনি খুব দুরব্তাঁ মাঠে যেতেন না। 
কাজীপড়ার দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান বারাসত সদর হাসপাতালের নিকটের 

মাঠে বর্ষ।র দিনগুলি কাটাতেন। তিনি গরুগুলি মাঠে ছেড়ে দিয়ে জমির 

আইলের উপরে উচু কর! টিপির উপর বসে থাকৃতেন। এখানে বসতেন, 
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করণ মঠভর থাকৃভ প্যাচপেচে কাদা। সঙ্গী রাখাল বালকগণ এই ঘব উচু 
স্থানকে পীর একদিল শ।হের স্মরণে যথেষ্ট সমীহ কর্ত। এই উঁচু চিশিগুলি 
স্থানীয় পরিভাষায় 'জ্াইট” বলে পরিচিত। উক্ত মাঠে এখনও যেসব টিপি 
পরিলক্ষিত হয় তা কালক্রমে “একদিল শাহের আইট” নামে প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে। শুনা যায়, কেন কেন ভক্ত নাকি এই আইটে মানত বা শিরনি 
দিয়ে থাকেন। 

১৪। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একদিল শাহ 
১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু-মুসলম|নের যে দার্গা বেধেছিল তা 

বারাসতের কিছু কিছু অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। এমন কি দুর্বস্বরা সেই বিষাক্ত 

হওয়! কাজীপাড়াতেও প্রসারিত কর্তে নাকি চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের 
সে আশ] ফলবতী হয়নি। 

কাজীপাড়াও তৎসংলগ্ন গ্রম সিতি, বড়। প্রভৃতি গরমের হিন্দু-মুসলম|নগণ 

শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তার! এমত বিপদের সময় কি করবেন ত| যেন ভেবে 

পাচ্ছিলেন না। হিন্দুরা মনে মনে বল্লেন, __"পীর বাবা একদিল শাহ, 
আছেন, আম|দের ভয় কিসের !” মুসলমানেরা কেহ কেহ বল্লেন - “পীর 

একদিল শ|হের দোয়|য় আম[দের এখানে কোন দুর্বৃত্ত কিছুই করতে পরবে 
না।” হিন্দু-মুসলম/ন সকলে মিলে আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত হলেন। 

সেই রাত্রি ছিল খুবই আশঙ্কাপূর্ণ। জ্যোৎ্মাপ্রযবিত রাত্রে দুরৃত্তরা নাকি 
মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কাজীপাড়।র ভিতরে প্রবেশের উদ্ভোগ করেছিল। 

তার! হাসপ[তালের উত্তর-পূর্ব দিকের মাঠের মস/দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। 

কাজীপাড়ার সন্গিকটে উপস্থিত হয়ে তারা অনুভব করে, যেন বনহুলে।ক 

কাজীপ|ড়ার সীমারেখ। বরাবর বীরদর্পে ঘোরা ফেরা করছে। কিয়ংপরে 

তার দেখতে পেল সাদা আলখল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় যোদ্ধপুরুষের এক 

বিরাট বাহিনী সদর্পে মার্চ করে ঘে।রা ফের! করছে । তারা আরো শুনতে 

প|য় রাইফেলের গুলীর কয়েকটি আওয়াজ! এই পরিস্থিতিতে তার! ভর 

পেয়ে সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে। 

পরে কাজীপাড়ার হিন্দু-মুসলমান জনসাধ|রণ উপরোক্ত ঘটন|র কথা 
লোক মুখে জেনে বুঝতে প|রেন ঘে এটি পীর একদিল শাহের অলৌকিক 
শক্তিরই পরিচয় মাত্র। 



৮৮ ব৷ংল। পীর-সাহিত্োর কথা 

১৫। পীরের পায়র। হত্যার জের 
পীর একদিল শ।হের দরগাহে বহু পায়র। বাস করে। অনেক ভক্ত 

প্রতিদিন, বহু অভাব-অনটন সত্বেও প|য়ারদের আহারের জন্য ধান বা গম 

দিয়ে খকেন। পায়রাগুলি একদিল শ|হের পায়রা বলে খ্যাত। পীরের 

প|য়র। বলে কেউ তাদেরকে হত্যা করে না। 

একব|র এক পায়রা-লোভী এবং অহঙ্ক।রী, পীরের দরগাহ থেকে একটি 

পায়র। ধরে এবং সে সে।টকে হত্যা করে রান্না করার জন্য প্রস্তত হয়। প্রথমে 

সে উন/নের কড়ার তেলের পক মেরে নেয়। পরে সেই তেলে উক্ত পায়রার 

মাংস অর্পণ কর। মাত্র কড়ার দাউ দ[উ করে আগুন জলে ওঠে | সে আগুন 
আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে আশ-প।শের সমস্ত খড়ের চালের ঘরগুলি জলে 

ওঠে। অতি অন্পক্ষণের মধ্যে সমস্ত ঘর ছাই হয়ে মটাতে মিশে যয়। কিন্ত 

আশ্চধের বিষর এই যে, পীরের খড়ের চালের দরগ|হ গৃহটিই এদের মধ্যে 

থেকেও রক্ষ। পায়। 

১৬ পীরের দ্রব্য গ্রহণের কফ 

(ক) ব|রাসত মৃহকুমার জাফরপুর গ্র।মে অবস্থিত পীর একদিল শাহের 

নজরগাহের জমিতে একটি প্রকাণ্ড অশ্ব গছ ছিল। একবা'র ঠচত্রের ঝড়ে 
এ গছ থেকে বহু শুক্নে। ডাল ভেঙ্গে পড়ে মটীতে। একজন মজুর সেই 

কাঠ সংগ্রহ করে বাড়ীতে নিয়ে যায়। রাত্রে সে উক্ত কাঠের অর্ধেক 

পরিম।ণ কাঠ জ্বালিয়ে খ|ন! প্রস্তুত করে। আহারাদি সম্পন্ন করে রাত্রে 

নিদ্র।কালে এ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে যেন কে একজন বগ্দীর মেয়ে তাঁফে 

বলছে,_“পীরের অশ্বখ গাছের ডাল জালিয়ে তুমি মহা অপরাধ করেছ। 
বাকী কাঠ কিরে না দিলে তোমার ভীষণ ক্ষতি হবে।” 

এই কখ। শোনা মাত্র তার নিদ্রাভঙ্গ হল। কোন প্রকারে অনিজ্রায় 

রাত্রি প্রভাত হলে উক্ত ব্যক্তি বাকী কাঠের বোঝ|টি সেই অশ্বখতলায় 

কিরিয়ে রেখে এসেছিল । 

খ) জাকরপুর গ্রথমের পের গ্রথমের নাম কিলিশপুর। উক্ত গ্রামের 

অধিবাী মোহ।'্মদ মকবুল হোসেন একব|র অনুরূপ একটি গহিত কাজ 
করেছিলেন। পীরের এ কাঠ নিলে ক্ষতি হতে পারে একথ৷ তিনি বিশ্বাস 
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করতেন না। তিনি একব|র গর্বভরে এ গাছের শুকনো কাঠ নিয়ে বাডী 

যান; ইচ্ছা! এ কাঠ তিনি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবেন। কয়েক 

বাক্তি এ কাঠ নিয়ে যেতে মকবুল সাহেবকে নিষেধ করেছিলেন; কিন্ত 
তিনি কারো কথ গ্রাহ্ করেন নি। 

মকবুল সাহেব যেদিন বিকেলে সেই কাঠ নিরে গিয়েছিলেন। তার 
পরদিন ভোরে দেখা গেল কাঠের বোঝাটি পীরের সেই অশ্ব গাছের 

নীচে পড়ে আছে। লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি! মকবুল 
সাহেব নাকি বলেছিলেন যে কে যেন সার। রাত্রি ধরে তাকে ভয় দেখিয়েছিল। 

তাই তিনি সেই রাত্রেই কাঠ যথাস্থানে ফেরৎ দিঘে তবেই নিশ্চিন্ত এবং 

নির্ভয় হন। 

গ) পঞ্চাশ বছরও অতিক্রান্ত হয় নি_গে|লাম রব্বানি ন|মক স্থানীয় 
এক ব্যক্তি পীরের নামে পতিত কয়েক কাঠা জমিতে চাষ করতে মনস্থ 

করে। পাশের লোকে তাকে নিষেধ করেছিল,_কিন্তু সে কারো বাধ৷ 

মানে নি। সে সকলকে অগ্রাহ করে কয়েকটি ন।রকেলের চারা রোপণ 

করেছিল। এর কিছুদিনের মণ্যে সে ক্ষয-কাশ রোগে মারাত্মকভাবে 
আক্রান্ত হয়। ভয় পেয়ে সে এ জমি থেকে নারকেল চারাগুলি তুলে 

ফেলে । তবুও সে রোগমুক্ত হতে পারেনি । সেই ক্ষয-কাশ রোগেই তার 
জীবনবায়ু বহির্গত হয়েছিল। 

ঘ) জাফরপুরের এ নজরগাহ স্থানে একটি বহু পুরাতন বাবলা গাছ 
ছিল। দূর থেকে গাছটিকে একটা মেটা ক।লো লোহার পাকানে। স্প্রিং-এর 

মতন দেখাতো। কালক্রমে গাছটি শুকিয়ে মরে যায়। এক ব্যক্তি এ 

বাবলা গাছের গোড়ায় এক ভাঁড় রূপ|র টাক! পায়। সে গোপনে এ সমস্ত 

টাক পেয়ে ধনী লোক হয়ে ওঠে। হঠাৎ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ায় 

স/ধারণে কিছু বিম্ময় বোধ করল; কিন্তু সে রহহ্য বেশীদিন গোপন রইল 
না। 

সে ব্যক্তি অল্পদিনের মধ্যেই কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং নিজের 

অপর|ধের কথা বুঝতে পেরে পীরের শরণাপন্ন হয়; কিন্তু পীর তাকে মৃত্যুর 

মাধ্যমে মুক্তি দিয়ে ক্ষমা করেছিলেন । 



৯০ বাংল! পীর সাহিত্;র কথা 

১৭। ভাংগুল-ঞ্যানা জারা 

রখাল বেশধারী পীর একদিল শাহ্ তার সঙ্গী রাখাল বালকগণের স"গে 
ডাং-গুলি খেলঠেন। “ডাং* হল ক্রিকেট খেলায় ব্যবন্ধত ব্যাটের ন্যায় 
ব্যবহার্য এক থেকে দেড় হাত লম্বা লাঠি বিশেষ । “গুলি” হল ক্রিকেটের 
ব্যাটের সঙ্গে খেলবার উপযোগী বলের সদৃশ মাত্র চার-পচ ইঞ্চি লম্বা শক্ত 
দণ্ড বিশেষ । পীর একদিল শাহ. ডাংগুলি খেলার সময় তার ডাং-এর সাহায্যে 
এ 'গুলি-কে আঘাত করে বহু দূরে নিক্ষেপ করতেন। কখন কখন তিনি 
সেই “গুলি' পাচ-ছয় মাইল দুর পর্ধস্ত নিক্ষেপ করতে পারতেন । প্রবাদ, পীর 
একবার জাফরপুর অঞ্চলে খেল! করবার সময় তিনটি গুলি এমন জোরে নিক্ষেপ 
করেছিলেন যে সেই তিনটি গুলি যথাক্রমে আবদেলপুর, পাটুলী ও হুমাইপুর 
গ্রামে এসে পড়েছিল । বলা বাহুল্য, উক্ত তিন গ্রথমের যে যে স্থানে €গুলি' 

পড়েছিল সেই সেই স্থানে স্বৃতি চিহ্ন স্বরূপ উঁচু মাটার টিপি রয়েছে। কেবল 
হুমাইপুর গ্রামের মাটির টিপিটি নাকি কয়েক বৎসর পূর্বে কে বা কারা বিনষ্ট 
করে ফেলেছে । ডাংগুলি খেলার সময়ে ডাং-এর সাহায্যে “গুলি'কে আঘাত 

করে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করাকে স্থানীয় পরিভাষায় বলে 'এ্যানা-মারা?। 
এই এযান! মারাকে লক্ষ্য করে এই অঞ্চলে যে প্রবাদ আছে সেটি এইরূপ ;__ 

এযানাগুলি ব্যানায় য৷ 

যেদিক পারিস সেদিক যা, 
নিলাম নাম একদিল পীর 

চল্ল গুলি হুমাইপুর । 

পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত আর একখানি গ্রস্থ ১৯৭১ খুষ্টাব্ের পয়লা 

জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকের রচয়িতা কাজীপাড়া 
নিবাসী কাজী সাদেক উল্লাহ্ । তিনি তার পুস্তিকায় ভূমিকা ও কিছু নিজ 
বক্তব্যের সাথে নিম্নলিখিত শিরোনামাক্কিত গল্প স্থান দিয়েছেন 1 

১। রাখাল গিরি 

২। চাষীর বিন্ময় 
৩। জাহাজ ডুবি“ 
৪। বারাসাতের বুকে 
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৫। জীবিত বাশের কাহিনী 
৬। পবিত্র পুকুরের কাহিনী 

৭। চোরের সাজ। 

৮। রাজ। রামমে|হন রায়ের পূর্বপুরুষগণ কতৃক জমিদান 

৯। প্রাণ পেল ধড়ে 

১*। সজাগ দৃষ্টি 

তার পুস্তিকার কয়েকটি গল্প আবুল আজীজ আল্ আমীন সাহেবের 

"্ন্য জীবনের পুন্ত কাহিনী” নামক পুস্তকে বিবৃত গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত 

বলে মনে হয়। “বারাসতের বুকে” শীর্ষক গল্পে তিনি যা পরিবেশন করেছেন 

তার সঙ্গে এবং ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী, পুস্তকে পরিবেশিত “বসন্ত বাবুর 
বদান্ততা” শীর্ষক গল্লের সঙ্গে বসন্ত বাবু একমত নন বলে তিনি নিজে যে কাহিনী 
আমাকে শুনিয়েছিলেন তা স্থানীয় কিছু কিছু লোকের কাছ থেকে মিলিয়ে 

নিয়ে আমি এই পুত্তকের পূর্বেই পরৈশন করেছি । 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

কান্ত দেওয়ান 

পীর কান্ত দেওয়ান রাজী বারাসত মহকুমার আমডাঙ্গা থানাধীন 
আদহাটা নামক গ্রামের জাগ্রত পীর । এতদ্ অঞ্চলে তিনি দেওয়ানজী 
নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি কোথাকার লোক তা জান! বায় ন1। 
আদহাটা গ্রামের পরলোকগত বেচু কর্মকারের বাড়ীতে তিনি একজন 
সাধারণ ফকিরের বেশে আগমন করেন। বংশ পরম্পরায় উক্ত কর্মকারের 
সম্তান-সম্ততিগণ শুনে আসছেন যে ফকির বেশে দেওয়ানজী যখন আদহাটা 
গ্রামে আসেন তথন তার বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর । বেচু কর্মকার 
উক্ত ফকিরকে বাড়ীর দহলিজে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। বেচু কর্মকারের 
কোন সন্তান-সন্ততি ন। থাকায় মনের ছুঃখে দিন কাটাচ্ছেন জেনে দেওয়ানজী 
তাকে সন্তান লাভের আশ্বাস দেন। কয়েক বছরের মধ্যে বেচু কর্মকারের 
ছুই পুত্র ও এক কন্ঠ! জন্ম গ্রহণ করে । বেচু কর্মকারের কন্যা, দেওয়ানজীর 
খুবই ন্েহের পাত্রী ছিল। দেওয়ানজী গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে 
ঘুরতেন সেই কন্যাটিকে নিয়ে । তিনি গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীর 
রোগ-গীড়ায় ওষুধ-পত্র দিতেন। 

হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমান পীর থাকায় গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বেচু 
কর্মকারকে আপত্তিকর কথ। বলেন। তাতে তার নাকি শাস্তি পেতে 

হয়েছিল । ফলে দেওয়ানজী পরে গ্রামের এক মুসলিমের বাড়ীতে গিরে 

থাকতেন । পাশের গ্রাম উলুভাঙ্গাতেও তার আস্তানা ছিল। 
পীর কান্ত দেওয়ান, ভক্ত বেচু কর্মকারের প্রতি সন্ধষ্ট হয়ে তেলপড়ার 

জন্য দুর্লভ এক মন্ত্র দান করেছিলেন। সেই মন্ত্রপূত তেল কেউ ভক্তি- 
ভরে গ্রহণ করলে তার নানাবিধ রোগ নিরাময় হয় বলে লোকের বিশ্বাস। 

বিশেষতঃ বিবিধ প্রকার ক্ষত এই মন্ত্পৃত তেলের ব্যবহারে আরোগ্য 

হয় বলে শোনা যায় । 
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দেওয়ানজী এতদ্ অঞ্চলে আন্রমানিক দেড়শত বৎসর পূর্বে আগমন 
করেছিলেন। পরলোকগত বেচু কর্মকারের নিয়লিখিত বংশ তালিকা 
থেকে এইরূপ অন্থমান কর। যায়| 

৬শ্/মন্্রর কর্মকার 

4 
এবেচু কর্মক|র 

ূ 
3 

ধ $ $ 
হ|গী (কন্যা) রাম (পুত্র) নার|য়ণ (পুত্র) রি 

$ 
র/জীব লোচন 

| 
$ 

শরৎ 
ূ 

৫ 
4 $ 

লালমোহন (৬৮) হলধর (৫১) 

দেওয়ানজী আদহাট। গ্রামের মুন্শী বদরুদ্দীন সাহেবের পূর্বতন কোন্ 

এক পুরুষের সময়ে দেহত্যাগ করেন। মুন্শী সাহেবের বাড়ীর পাশেই 

দেওয়ানজীকে সমাধিস্থ কর] হয়। সে দরগাহ গৃহটি আজে! বিস্যমান। 

গীর কান্ত দেওয়ানের রওজার উপর তীর ভক্তগণ একটি পাকা দরগাহ, 

গৃহ নিশ্মাণ করেছেন । মুন্শী বদরুদ্দীন প্রমূখ ব্যক্তি দেওয়ানজীর দরগাহের 

সেবায়েত। প্রতিদিন রওজা শরীফে ধুপ-বাতি দিয়ে তারা জিয়ারত করেন। 

জনসাধ1রণ পীরের নামে দরগাহে শিরনি, হাজত ও মানত প্রদান করেন। 

প্রতি বদর এগারোই মাঘ তারিখে গীরের নামে বিশেষ উরস অহষ্ঠান 

উদ্যাপিত হয়। তিনদিন ধরে উর্স চলে । এ উপলক্ষ্যে মেল! বসে। তার 

নামে প্রদত্ত পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘা। কর্মকার পরিবারের 

তরফ থেকে বিশেষ শিরনি বা পুজার সামগ্রী উরসের সময় পীরের দরগাহে 



৯৪ ংল। পীর সাহিত্যের কথা 

প্রেরিত হয়। হিন্দুমুসলিম সকল ভক্ত তাকে অপরিসীম শ্রদ্ধ! করেন। তার! 
হাজত, মানত এবং শিরনি দিয়ে থাকেন । 

পীর হজরত কান্ত দেওয়ান রাজীর আলৌকিক কীব্তি-কলাপ সম্পকিত 

কিছু লোক-কথ! এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। তাদের ছু'একটি এখানে 

উল্লেখ করা গেল । 

১। দেওয়ানজীর উদ্ারত। 

জনৈক ব্যক্তি একদিন বেচু কর্মকারকে বলল; _“হিম্দু হয়ে নিজের 
বাড়ীতে মুসলমান রেখেছে এমন অন্যায় বরদাত্ত করা! যাবে না। তোমাকে 
একঘরে করা হবে ।” 

কিছুদিন যেতে না যেতে সেই ব্যক্তির কি একটা রোগে অকম্মাৎ 

মৃত্যু হল। | 
মৃত দেহের উপর সাদ! কাপড় বিছিয়ে ঢেকে দেওয়। হয়েছে; শ্মশানে 

নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ হচ্ছে । এমন সময় দেওয়ানজী কাচা কঞ্চির একট! 

ছড়ি হাতে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি সেই 
ঘটনাটি জানলেন । বললেন.__“ও বাচবে ।” 

এই বলে তিনি হাতের-ছড়ি দিয়ে কাফনের উপর স্পর্শ করলেন। পরে 

তিনি স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে বেশ কিছু তেঁতুল-গোলা খাওয়/তে বল্লেন। 
তার নির্দেশ অনুয়ায়ী যথারীতি ব্যবস্থা নেওয়া হলে দেখা গেল কিছুক্ষণের 

মধ্যে সেই ব্যক্তির জীবন সঞ্চার হয়েছে । এই ভাবে সে ব্যক্তি ধীরে ধীরে 

জীবন ফিরে পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। 

২। জার গাদায় গজ দর্শন 

বেচুকর্মকারের স্ত্রীর একবার খুব ইচ্ছা! হল যে তিনি গঙ্গা! দর্শনে যাবেন। 
স্বোর ছিল চূড়ামণির যোগ। রাত্রি প্রভাত হলেই সে যোগ লাগবে । 
অথচ গঙ্গা! এগ্রাম থেকে বেশ দুরে প্রবাহিতা। সব গোছ গাছ করে এত 

অল্নক্ষণে গা দর্শনে যাওয়া সম্ভব নয় । বেচু কর্মকারের স্ত্রী খুব বিমর্ষ হয়ে 

পড়লেশ। ৰ 

প্রাতে দহলিজে বসে দেওয়ানজী সে মানদিক ব্যথার কথা শুনলেন। 
কিছুক্ষণ পরে তিনি বেচু কর্মকারের স্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। গঙ্গা দর্শনেচ্ছু 
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সেই মহিল! এলেন ঝাড়ীর বাইরে । দেওয়ানজী উঠ!নের পাশের সার ফেল! 
গর্ভের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন,_"ওই দেখো গঙ্গ1 1” 

সত্য সত্যই সেদিকে তাকিয়ে বেচু কর্মকারের স্ত্রী দেখতে পেলেন 
প্রবাহিতা গঙ্গা; দেখতে পেলেন গ্ দেবীর মুত্তি। আরো! দেখতে পেলেন 
বহু পুণ্যার্থার অবগাহন-দৃশ্ত। তিনি বললেন, «আমার জীবন সার্থক 
হয়েছে ।? 

৩। কবরের লোক রাণাঘাটের পথে পথে 
আদহাটা গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম খড়ুর। এই গ্রামের বাসিন্দা 

ভদ্রলোকটির কাজ-ক|রব!র রাণাঘ!টে ! প্রতিদিন তিনি খড়র থেকে রওনা 
হয়ে আদাহাট। গ্র/মের মুন্শী সাহেবের বাড়ীর পাশ দরে রাণাঘাটে 
যাতায়াত করেন। ফকির দেওয়ানজীর সাথে মাঝে মাঝে তার দেখা সাক্ষাৎ 
হত। 

বেশ কিছুদিন বাড়ীতে থাকার পর সেদিন তিনি কার্ধব্পদেশে 

এসেছেন রাণাঘাটে | হঠাৎ দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা । দেওয়ানজী একটি 

ছোট ছেলের হাত ধরে বাস্ত! দিরে চলেছেন। তিনি ফকির সাহেবের 

কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। ফকির দেওয়ান ছুংথের সঙ্গে বলবেন,-_"ওর৷ 

আমায় বিদায় দিয়েছে |” 

ভদ্রলোক কিছু ব)খিত হয়ে রাঁণাঘাট থেকে কিরলেন সেদিন । 

পথিমধ্যে আদহাটা গ্রামে এসে মুন্শী সাহেবের বাড়ীর উঠানে দাড়িয়ে 

তিনি ফকির দেওয়ানজীর সাথে সাক্ষাত হওয়া ও তার দুঃখের কথ! বললেন 

প্রতিবেশী কয়েক জনের কাছে। প্রতিবেশীরা বললেন_-“সে কি কথা ! 
দেওয়ানজী তো বেশ কিছুদিন হ'ল এএন্তেকাল' করেছেন। শুধু তাই 
নয়, _কিছুদিন হল মুন্শী-বাড়ীর একটা ছোট্ট ছেলে জলে ডুবে 
মারা গেছে।” 

ভদ্রলোক লাফিম্নে উঠে বললেন,_-“গ্ট্যা ঠিক! আমি তো দেওয়ানজী 
আর এই বাড়ীর সেই চেন। ছেলেটিকেই দেখলাম |” 

উপস্থিত প্রতিবেশীগণ বলাবলি করতে লাগলেন,_“এ কি 

করে সম্ভব !” 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

কালু গীর 
কালু নামক একব্যক্তি পীর মোবারক বড়খা গাজীর সহচর ছিলেন। 

সম্ভবতঃ তিনিই বসিরহাট মহকুমার হাসন।বাদ থানার অন্তর্গত কালুতল৷ 

গ্রামের নজরগাহ স্থানের সেবারেতগণের নিকট কালু দেওয়ান নামেই 
পরিচিত। 

তিনি কালুগাজী। তিনি বড়খী গাজীর সনোদর ভাই নন। বড়খা 
গাজীর সঙ্গে তার সঠিক বংশগত সম্পর্ক খুজে পাওয়া যায় না। তার জন্ম, 
মৃত্যুর তারিথও কিছু পাওয়া যায় না। কোথায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
বা কোথায় তীর মৃত্যু হয়েছিল তাও অজ্ঞাত। 

কালু দেওয়ানের ভক্তগণ তীর স্মৃতির উদ্দেশ্টে উক্ত কালুতলা গ্রামে প্রায় 

একবিঘ! জমি পতিত রেখেছেন। সেখানে মাটির ছোট একটা টিপির পাশে 

বহু পুরাতন কয়েকটি বাবলা! গাছ আছে। ভক্তগণ সেখানে ধৃপ বাতি 

প্রদান করেন। উক্ত নজুরগাহ-স্থানের বর্তমান (১৯৩০) সেবায়েত মহম্মদ 
হাজের গাজী। উক্ত গ্রামের শ্রীঅমূল্যচরণ দাস প্রমুখ বাৎসরিক মেলার 
তত্বাবধান করেন। তি বংসর পৌষ সংক্রান্তিতে একদিনের বিশেষ উৎসব 

পালিত হয়।. এই উৎসব বা মেলায় দুরদূরান্ত থেকে হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ 

আগমন করেন । সেই মেলায় জমায়েত জনসংখ্যা প্রায় দু'হাজার ৷ ভক্তগণ 

সেখানে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে থাকেন। কোন কোন অঞ্চলের 

লোক কালু দেওয়ানের মুত্তি নির্মাণ করে তাতে ভক্তি অর্থ অর্পণ করেন। 
তাঁর 'থানে' দুধ, বাতাসা, ফল প্রভৃতি ও প্রদত্ত হয় । 

কালু দেওয়ানকে কেন্দ্র করে কোন সাহিত্য রচিত হয়েছে বলে শোনা 

যায় না। কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটকে কালু নামটি প্রথমেই লিখিত হলেও 

তাতে গাজীর চরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। সে আলোচনা গাজী 

সাহেবের আলোচনার মধ্যে কর! হয়েছে । কালু-গাজী মঙ্জলে বড়খ৷ দোস্ত। 



কাস্ত দেওয়ান চি 

রায় মঙ্গলে তিনি দক্ষিণ রায়ের মিত্র, কুমীর দেবতা, গাজী মঙ্গলে তা! না 

হলেও জলের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য নয়। 

পীর মোবারক বড়খ! গাজী একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। যে সম্পর্কেই হোক কালু যে তাঁর জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক বিশেষ 
ভূমিক! নিয়েছিলেন এটিও শ্বাভাবিক্ । তবুও কালু নামক লোকটির সঠিক 
বিবরণ পাওয়া যায় না। 

আঠারো ভাটির অধিপতি দক্ষিণ রায়ের বন্ধু হিসাবে দেখা যায় কালু 
নামক এক ব্যক্তিকে । দক্ষিণ রায়ের নিকট তিনি কালু রায়। একদিকে 

কালুগাজী যেমন বড়! গাজীর ভাই বলে কখিত, অন্যদিকে কালুরায় আবার 
দক্ষিণ রায়ের ভাই বলেও কথিত। অর্থাৎ অন্থমান করা চলে যে কালু" 

নাম ধারী যে কোন এক ব্যক্তি এতিহাসিক নায়কের পরামর্শদীতা, সহচর, 
বন্ধু ব জ্োষ্ঠ সহোদরের ভূমিক। নিয়ে আপন কর্তব্য সম্পাদন করতেন। 

সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে দুই তরফের দুই সহচর বা দুই কালু, কোথাও 
মিশ্রভাবে, কোথাও বা এককভাবে জনগণের সম্মুখে প্রতিভাত হন। 

তাই মুক্তির বর্ণনায় দেখতে প1ওয়া যায় ১ 

“কালুরায়ের মৃত্তি অতি হ্বন্দর ও বীরোচিত। মাথায় পাগড়ী বা উষ্ণীষ, 
বাবংরী চুল, রং ফস? ব! হল্দে, কানে কুগ্ুল, কপালে তিলক, চোখ ছুটি বড় 

বড়, নাক টিকলো, গৌফ জোড়া কান পধ্যস্ত বিস্তৃত ও চওড়া, দাড়ি নেই? 
পোষাক পেরাণিক সমর দেবতার মত ছুই হাতে টাঙ্গি ও ঢাল, কোমরবন্ধে 
নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র ঝুলানো. পিঠে তীর ধস্থক। বহন ঘেটক, কোন কোন 
ক্ষেত্রে বাঘ বা কুমীর। আবার অন্য ক্ষেত্রে ভিন্ন মুর্তিতেও দেখা যায়। 
অবশ্টু তা উক্ত ছুই জেলার (চব্বিশ পরগণ। ও মেদিনীপুর ) মুসলমান প্রধান 

অঞ্চলেই । এপ স্থানে কালু রায়, বড়খা গাজীর ভাই বা সহচর বূপে 
হাজত সেলাম আদায় করেন । তখন তার রং হয় কালো, গালে হর দাড়ি 

দেখ! যায়, নাম বদলে র|র, কালু রয় হন মগর পীর “কালু গাজী ।” 

“অ|ব।র কোন কোন জেলায় কালু রায়কে ধর্ম ঠাকুরের সাথে মিশ্রিত 

হতেও দেখ! যায়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি আদি যুগের বাঘকে ত্যাগ করেন 
না।”৩৬ 

: _৭ 



৯৮ ূ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

কালু সম্পর্কে আরো কয়েকটি বক্তব্য লক্ষণীয় ;_ 

১। দক্ষিণ রায়ের ভাই বা বন্ধু ছিলেন কালু রায়। এই কালুরায়ের সঙ্গে 

গাজীর সহচর কালুর কোন সম্পর্ক নেই।*৩ 

২। কেউ বলেছেন দক্ষিণ রায় ও কালু রয় অভিন্ন খ্যক্তি। [ঢাক। 

রিতা, ভলিযু-৩, নং-৩, পৃষ্ঠা ১৪৮ ] 

৩। রায় মঙ্গল কাবো দক্ষিণ রায় নিজে কালু বায় কর্তৃক হিজলীতে 
প্রেরিত হয়েছিলেন । [ বিশ্বকোষ, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্টা-২৮৯ ] 

অতএব বুঝা যায় যে কালুগাজী এবং কালু রায় একই ব্যক্তি নন। আবার 
কালুগাজী ও কালু দেওয়ানের মধ্যে প্রত)ক্ষ কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানা 
যায় না। কালুতলা গ্রামাঞ্চলের কারো কারো ধারণ। যে__-কালুঃ বড়খ গাজী 

ও চম্পাবতী যখন সাতক্ষীরার লাবসা গ্রামাঞ্চলে আসেন তার অতি অল্প- 
কাল মধ্যে চম্পাবতী হতে কালু ও গাজী বিচ্ছিন্ন হন। সাধক ফকিরের 
আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বড়খ1 গাজী, চম্পাবতী-প্রেমে নিমগ্ন হওয়ায় কালু 
কিছুদিন তার সঙ্গ ত্যাগ করেন। সেই সময়ের কোনো! একদিন কালু এই 
গ্রামের উক্ত স্থানে এসে অবস্থান করেছিলেন বলে অনেকের অভিমত। 

কালু দেওয়ান সম্পক্ষিত একটি মাত্র লোক-কথা কালুতল। অঞ্চলে 
প্রচলিত আছে । লোক কথাটি এইরূপ ;-_ 

১। বাঘ ও লাপের শ্রদ্ধা নিবেদন 

কালুতলা গ্রামের নজরগাহ বা দরগাহ স্থানে যে টিপি আছে সেখানে 

গভীর রাত্রে এক অলৌকিক ঘটনা নাকি অনেকে ঘটতে দেখেছেন। শুনা 

যায়, কালু দেওয়ানের নিজস্ব একটি বাঘ ও একটি সাপ ছিল। বাঘটি 
বির|ট কায়। সেমাঝে মাঝে রাত্রে এই দরগাহে এসে সেলাম জানাত 

এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যেত। আর সাপটিও ছিল বিশাল কায়। 
তার মাথায় ছিল বেশ বড় একটি মানিক। কোন কোন দিন সেই বাঘ বা 

স|প পথ চল্তি লোকের সামনে পড়েছে বটে, কিন্তু সে নাকি কোন দিন 

ক]বো ক্ষতি করেনি | 



যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

খাজ। মঙঈনুদ্দীন চিশ ভী 

পীর হজরত খ|জ! মঈনুদ্দীন চিশ তীর জন্মস্থান শিসস্থান সীমান্তের 

অন্তর্গত চিশত নামক অঞ্চলের সনঞ্জর গ্রামে । তিনি আরবের স্থবিখ্যাত 

কে।রেশ বংশ-সভ্ভূত হজরত আলী রাজীর বংশধর । তার পিতার নাম 
সৈয়দ হজরত খ|জা গিয়াস্উদ্দীন আহম্মদ সনঞ্জরী এবং মাতার নাম সৈয়েদা 

উম্মল্ ওয়ার]। তাঁর জন্ম ৫৩৭ হিজরী (১১৪৩ খুষ্ট/ব্ব) মতান্তরে ৫৩০ 

হিজরীর ১€ই রজব সোমবার । 

থ/জ। মঈস্থুন্দীন চিশতী ছিলেন হাসেন ও হোসেন বংশের তাপস চূড়ামণি। 

অনেকের মতে তিনি চিশতিয়া তরিকার স্থফী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা । 

ভারত-ভূমিতে তিনি পর্ম প্রচারের উদ্দেস্তে আগমন করেন। আজীবন 
তিনি এদেশেই থাকেন এবং আজমীর নামক সহরে ৬৩২ হিজরী, ( মতাত্তরে 

৬৯৭ হিজরীর ) ৬ই রজব তারিখে দেহুত্যাগ করেন । আবার প্রবাদ যে 

৭২৭ হিজরীর ৭ই রজব তারিখে তিনি দেহত্যাগ করেন। তার জীবনীয় 

বিস্তুত বিবরণ ছুশ্প্া্পা। 

শুধু আজমীরে নম্ন, দেশের সর্বত্র খাজা মঈনুদ্দীন চিশতীর প্রতি 

ভক্তগণ কর্তৃক অদ্ধা প্রদখিত হয়। তার নামে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 
নামকরণ হয়েছে, রচিত হয়েছে কিছু গ্রন্থ। ভক্ত স|ধারণ উক্ত সব কর্ণকে 

পবিত্র কর্ম বলে মনে করেন। তার নামে নজরগাহ, সাধারণতঃ দৃষ্ট 
হয় না!। 

খাজা! সাহেধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে কোন কোন ক্ষেত্রে 

অনৈশ্লামিক ক্রিয়াকল/প অগ্ষঠিত হয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। 

মিজান নামক পত্রিক। ১ সেপ্টম্বর ১৯৫৩ সালে লিখেছেন, “এখন খাজা 
সাহেবের নামে একদল লে।ক গ্রামে-গঞ্জে হাড়ি পুজার প্রচলন করেছে। 
একটা হাড়ির গায়ে মাল! ইত্যাদি দিয়ে তাকে খাজা সাহেবের হ্থাড়ি 



সি বাংলা পীর সাহিত্যের কথা 

হিসাবে হাজির করা হয়। সেই হাড়িতে পরস! দ্রিলে তাকে খ।জ! সাহেবের 

বাকৃসে দেওয়ার কথ! বলা হয়। এসব সরসার বেদেত কাজ, পুণের নয় 

পাপের কাজ, নেকীর নয় গোনার কাজ ।” 

১। থাজ। মঈনুদ্দীন চিশ তর জীবনী 

উত্ত গ্রন্থের লেখক মৌলভী আজহার আলী সাহেবের বিস্তৃত পরিচয় 
পাওয়া যায়না। তিনি তার পুস্তকের নিবেদনাংণে যে ঠিকানা লিখেছেন 

তা এইরূপ-__সাকিন-খলিসানি, পোঃ__বাণীবন, হ[ওড়া। 

মৌলভী আজহার আলী রচিত পুস্তকখ।নি মুদ্রিত এবং সাধারণ ভাবে 
বাধানো। মোট পৃষ্টা একশত চুয়াল্লিশ। নাম পৃষ্টা, স্থচীপত্র অ|ছে | উৎসর্গ, 
নিবেদন ও আভাষ শিরোনামায় সংস্করণ সম্পকীঁয় বক্তব্য রেখেছেন। জীবনী 

ংশে পনেরে|টি পরিচ্ছেদ রয়েছে । সর্ব মেট বিয়াল্িশটি শিরোনামায় 

খাজা মঈন্ছ্দীন চিশতীর জীবনী লিখিত হয়েছে। পুস্তকের শেষাংশে 
সন্ঘদ্দনা খিরোনাময় পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন জ্ঞাপক কবিতা সন্নিবেশিত 

অ|ছে। 

প্রঞ্চল স|ধু ভাষায় লিখিত এই পুস্তক সহজ-নে!ধা এবং আরবী, ফর|সী 
প্রড়তি শব্দের ব্যবহার বাহুল্য বজিত। অন্য পুস্থকে সাধারণত: ধর্মীয় ভাব-প্রব্ণ 
শব্দ ওয়ে!খের প্রবণতা অধিক দেখ! যান ঘ1 এই পুস্তকে অপেক্ষাকৃত কম। 

গল্প-ছলে,বলার মতন করে লিখিত হওয়|র পুণ্তকখানি সুখ-পাঠা । সম্মনীয় 
ব্যক্তির নামের শেষে ধর্মীয় রীতি অনুঘ|ী সম্মমন-সুচক শব্দ পিখিত থাকায় 

কাহিনী পাঠে কোন বাধা স্ট্টি হয় না। কাঁহিনীকে আকর্ষণীয় কর|র জন্য 
লেখক কোন কোন স্থানে কথোপকথনের শুঙ্দিম।য় বন্তব্যকে প্রকাশ করেছেন । 

গ্রতে)ক পরিচ্ছেদের শেষে ক্ষুদ্র চিত্র গ্রদ/ন কর] হয়েছে । অবশ চিত্রপ্লি 

অঞ্চি-সম্মত বা কে।ন মৃত্তির চিত্র নয়। ৩1 ছ।ড়া দুই-তিনাটি নসব-ন|ম। 

বা বংশ ধার।র পরিচয় আছে। 
এই গ্রন্থে বনিত খাজ। মঈন্ুদ্দবীন চিশ তীর সংক্ষিপ্ত জীবন কথা! এইরূপ +__ 
খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী বাল্যকালে শ্ান্ত-শিষ্ট ছিলেন। তার পিতার 

তেমন কোন বিষয়-সম্পর্তি ছিল না। বাল্যকালেই তিনি ধর্মে এফং কর্মে 

যন্ধ।ন হয়েছিলেন । কিশোর বয়সে উর পিত-বিয়োগ ঘটে । অতি অল্প 
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সময়ের ব্যবধানের মবে।ই তর ম|তু বিয়োগও ঘটে। পৈত্রিক স্থত্রে তিনি 

পেয়েছিলেন আঙ্গুরের ক্ষুদ্ধ একটি বাগান এবং ময়দ। পিষবার একটি চাকী। 

কিশোর খাজা! মঈচ্ুদ্দীন চিশতী মাতা-পিতৃহীন হয়ে অসীম ছুঃখ-সাগরে 
পতিত হন। 

ম|রফতী বিদ্যায় পারদরশী ইব্রাহিম কুন্দজী ছদ্মবেশে পাগলের রূপ ধরে 
ঘুরে বেড়াতেন। একদিন সাধু কুন্দজীকে দেখে আনন্দিত চিত্তে তিনি বাগান 
থেকে আঙ্গুর সংগ্রহ করে এনে তাকে আহার করতে দিলেন। বালকের 

অতিথি পরায়ণ সরল হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে কুন্দজীও তাকে একটি ফল চিবিয়ে 
আহার করতে দিলেন। ভক্তি ভাবে সেই ফল ভক্ষণ করার পর তার হ্াদয়ে 

বৈরাগ্যভাব জাগরিত হল। তিনি ছুনিয়ার কুহকজাল ছিন্ন করে সমরকন্দ 

হয়ে বোখারায় ঘান এবং হজরত হেসামুদ্দীন বোখারীর নিকট ধর্ম-শান্্রভ্ঞান 

লাভ করে জ্ঞানৈশ্বষ্যর অধিক|রী হন। হজরত সাহেব ৫৬০ হিজরীতে 
নেশ।পুরের অন্তর্গত হারুন ন!মক গ্রষমে হজরত খাজা ওসমান হারুনীর 

নিকট মুরিদ হন বা শিষ্বত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন স্থানে 

পরিভ্রমণ করতঃ জ্ঞণৈশ্বধ্য আরে! বৃদ্ধি করেন এবং ম|রকতী বিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্ব 

লাভ করেন। পরিভ্রমণক।লে তিনি ধাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন তাদের 

মদ্যে হজরত খ|জ। নিজ।ম উদ্!ন কিব্রির।, হজরত অ।ব্বল কাদের জিলানী 

অর্থ।২ হজরত বড় পীর স|হেব প্রমুখ বিশেষ উল্লেখেগ্য | 

খ।জ। মঈনু্দীন চিশতি হজ করতে গির্েছিলেন হজরত ওসমান হারণীর 

সঙ্গে। ত/রপর তিনি পীর ওসমান হারশীর সঙ্গে মদিনায় গেলেন। তিনি 

আরে। গেলেন উ নগরে । সেখানে খাজ। কুতবুক্দীন বখতিয়ার কাকী তার 

নিকট মুরিদ হন। হজরত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকীই তার প্রথম মুরিদ । 

তিনি বলেন,_ 'আম|র ব। আমার খলিক|র হতে ধার। মুরিদ হবেন, তারা 

বেহেন্তে না য।ওয়া পথান্থ অ।শি বেহেস্তের দ্বারে পা বাখৰ ন!। 

মূদিন| থেকে খাজা স।ত্বে হিন্দুস্থান অভিমুখে যাত্রা করলেন । উদ্দেশ্র 

ইসল!ম ধর্ম প্রচ|র করা। তিনি সঙ্জ। সহর থেকে গজনি এবং পরে লাহোরে 

আসেন। সেখ|ণ থেকে চল্লিশ জন দরবেশ সমডিব্যাহারে দিলীতে উপনীত 

হন। 
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দিল্লীর সিংহাসনে তখন অ।সীন ছিলেন পূর্থী রায়। তিনি মুসলমান 
বিদ্বেধী। খাজা সাহেবের আগমন বার্তা অবগত হয়ে পৃথ্ী রায় এক গ্ুপ্ত- 

ঘাতককে পাঠালেন খ|জ। স[হেবকে হত্যা করতে । ঘাতক দিল্লীতে এল। 

তার ছুরভিসদ্ধি দিব্য চক্ষুতে জানতে পেরে খাজা সাহেব তকে শাস্তি দিতে 

উদ্ভত হলেন। ভীত হয়ে ঘাতকটি ক্ষমা প্রার্থনা করল। খ।জ৷ সাহেব তাকে 

ক্ষমা করলেন। সে তখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। খাজা সাহেব এবার 

নিজে ৫৬১ হিজরীর সাতই মহরম তারিখে আজমীরে উপনীত হলেন। 

খাজা সাহেব অআজমীরের অ|না-সাগরের তীরে একটি আশ্রম নির্মণ করে 

বসবাস করতে থকেন। আনা-সাগরের তীরবর্তাঁ মন্দির সমূহের ক্রাক্ষণ 

পুরো হিতগণ সেই মুসলিম ফকিরগণের “আল্লাহো আকবর” ধ্বনি শুনে বিক্ষ্ 

হয়ে রাজ! পৃথী রায়ের নিকট অভিযোগ করেন । 
ফকিরগণকে বিতাড়িত করতে পৃথ্ীরায় পাঠালেন সৈন্য। সৈম্যগণ 

আক্রমণ করতে উদ্যত হলে খাজ। স|হেব মন্ত্রপৃতঃ ধূলি নিক্ষেপ করে ত|দেরকে 

বিপর্যস্ত করলেন। রাজা এ সংবাদ অবগত হয়ে প্রসিদ্ধ মোহান্ত র/মদেওকে তার 

থে।গবল এবং তন্ত্রমন্ত্র শক্তির দ্বারা ফকিরগণকে বিতাড়িত করতে বল্লেন। 

রামদেও তংক্ষণাৎ গেলেন খাজা সাহেবের নিকট কিন্তু তিশি খাজা স|হেবের 

তীক্ষদৃষ্টির সপ্মুখে স্থির থ|কতে পারলেন না। দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিশি 

ইসল[মধর্ম গ্রহণ করলেন এবং মোহাম্মদ সাদী নামে পরিচিত হলেন। এ-সংবাধ 

জেনে রাজ। পৃ্ীরায় বড়ই দুশ্চিন্তায় পতিত হলেন। 

একদিন এক ফকির এক পুকুরের পানিতে ওছু করতে গেলেন। স্থানীয় 

হিন্দুগণ কিছুতেই সেখ|নে ওজু করতে দিলেন না। ঘটন! অবগত হয়ে খাজ। 

স/হেব আপনার অলৌকিক শক্তি বলে আনা-সাগরসহ সমস্ত জলাশয়ের জল 

একটি ক্ষু্র পাত্রে এনে বন্দী করলেন। নগরবাসীগণ জলাভাবে মরণাপর হয়ে 

খাজা সাহেবের শরণ নিল। দয়া পরবশ হয়ে তিনি পূর্বরাবস্থ। ফি।রয়ে 

আমনলেন। আজমীরের অধিবাসীগণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। মন্দিরের 

স্থলে গড়ে উঠল মসজিদ । 

পৃথ্বীরায় সমস্ত অবগত হয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন করলেশ। স্থির 

হুল এন্দ্রজালিক খাজা সাহেবের মে!কাবিল! এন্দ্রজালিক অজয় প|লের দ্বারা 

করতে হবে। তংপূর্বে রাজ! নিজে যুদ্ধ করে পরিস্থিতি বুববেন। রাজা 
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সাত বার যুদ্ধ সাজে সঙ্গিত হতে গিয়ে সাত বারই অন্ধ হয়ে গেলেন। 
অগত্যা অজয় পালকে পঠানো হল। অজয় পাল বিষধর সাপ এবং পরে 

অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করে খাজা! সাহেবকে পরু্দত্ত করতে গিয়ে ব্যর্থ হরে পলায়ন 
করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু অজয় পাল পলায়ন করতে পরলেন না, খাজা 

সাহেব কর্তৃক ধৃত ও প্রত হলেন। শেষ পর্য্যন্ত নানাভাবে খাজা সাহেবের 
অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে তিনিও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তখন 
তার নাম হল আবদুল্লা বিয়াবানী। 

পঁচিশ বছর পর খাজা সাহেব আহ্বান জানালেন পৃবীরায়কে ইসলাম ধর্ম 

গ্রহণের জন্য । পূ্থীরায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্য/ন করলেন। খাজা সাহেব এর 
প্রতিবিধান এবং হিন্দুস্তানে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের জন্য আল্লাহ তায়ালার 

নিকট প্রার্থন৷ জানাতে লাগলেন। তিনি রাজ-নিধনের অভিশাপ দিলেন। 

আফগানিস্তানের ঘোর প্রদেশের স্থলতান গিয়াস্থদ্দিন ঘোরীর ত্রাভা 
সাহাবুদ্দিন ঘোরী হিন্দুস্তান জয়ের আশায় ৫৮৭ হিজরীতে এদেশে আগমন 
করেন। উভর পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে সাহাবুদ্দিন ঘোরী আহত হয়ে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 

অল্প কিছুক[ল পরে সাহাবুদ্দিন ঘে|রী পুনরাষ অধিকতর সমর সন্তারে 
স্থসজ্জিত হয়ে হিন্দুস্তান আক্রনণ কর্লেন। এবারের ঘোরতর ঘুদ্ধে খাজা 

সহেবের অভিশ।প অন্যায়ী পৃীরায় পরাজিত ৪ নিহত হলেন। দিল্লী ও 
অ|জমীরে মুসলিম র।জত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। অ|জনীরে গিরে সাহাবুক্দিন ঘোরী 
সাক্ষাৎ করলেন খজ। সাহেবের সঙগে। 

[ এখনে খ|জ। স|হেবের নয়টি আশ্চধ্য কেরামত প্রদর্শনের গন্ধ 

সন্নিবেশিত আছে। সেগুলির বিষয়বস্ত নিম্নরূপ £ _] 

১। একদল আঘ্নপূজক খাজা সাহেবের অলৌকিক শণ্তিতে বিমুঞ্ধ হয়ে 

ইসল|ম ধর্মগ্রহণ করেন । 

২। অর্থলোলুপ জনৈক ব্যক্তি খ|জা সাহেবের অ।শ্চযা কের।মতে শান্তি 

প্রাপ্ত হয়। 

৩। আক্রমণক।রী একদল দস্থ্য খাজা সাহেবের তীক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে দাড়াতে 

ন। পেরে ক্ষম! প্রার্থনা করে এবং ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে। 



১৩৪ বাংল৷ পীর মাহিত্যের কথা 

৪। খ[জা স|হেবের নির্দেশে গরুর বাছুর ছুধ দান করে । 

৫। খাজা সাহেবকে অ।জমীরে রেখে বহুলোক মক্কায় হজ করতে গিয়ে 

সেখানে তাকে দেখে সকলে বিশ্মিত হয়ে যান। 

৬। জনৈক কুলট৷ রমণীর অসছুদ্দেশ্ব খাজ। সাহেবের অ।শ্চর্ঝ) কের।মতের 

কারণে সফল হতে পরেনি । 

৭। বগদ।দের এক ব্দম।য়েস বাক্তি খাজ। সাহেবের সম্গিব।নে অবস্থান করে 

সং পথে আসেন। 

৮। অসছুদ্দেশ্তে আগত জনৈক হিন্দুঃ খাজ। সাহেবের নিকট এসে সম্পূর্ণ 
পরিবতিত হয়ে যান। 

৯। এক ব্যক্তি মুসলমানের ছন্মবেশে খাজ। সাহেবকে ছুরিক[ঘাতে হত্যা 

করতে গিয়ে বার্থ হয় এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। 

খাজ। স[হেব সময় সময় ভাবোম্মত্ত হয়ে "ছামৌ” অর্থাৎ আরবী ভাষায় 
রচিত খোদ।তায়ালার প্রশংসা-স্থচক সঙ্গীত পাঠ করতেন। একবার “ছামৌ' 

পাঠ শুনে পৃথিবী আনন্দে নেচে উঠবার উপক্রম হলে হজরত বড় গীর সহেৰ 
ত/র হাতের ছোট একটি ল|ঠির প্রান্ত দ্বারা মাটি চেপে ধরে র|খেন। অন্যথায় 

ন[কি পৃথিবীতে মহা প্রলয় ক।ণড ঘটত। 

হিন্দৃস্থানের প্রায় সর্বত্র ইসল/মের আদর্শ প্রচারিত হল। এমন সময় খ।জা 
স।হেকক আহ্বান জান|লেন তার মোরশেদ পীর হজরত ওসমান হার্নী। 
খোরাসান সীমরন্তে গুরু-শিষ্ের সাক্ষাতকার হল। পীর হারুণী শিস্তকে 

অ।পন।র ম্ছাল্ল।, আশ।, খেরকা, জুতা ও পগড়ী দিয়ে খেলফতি প্রদ।ন করত; 
মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ৬০৭ হিজরীতে দেহত্যাগ করেন । 

একব|র জনৈক নিঃস্ব কৃত্কের কাতর অনুরোধে খাজা স।হেব দিঙ্লীতে 

উপন।ত হন এবং স্থলত|ন অ|ল্তাম।সকে বলে উক্ত কুষকের জমি দি্ধর করে 
দেন। 

ইসলাম ধর্ম/বলম্বীর বিবাহ না কর। অন্যায় । খাজা সাহেব একথা বুঝতে 
পেরে নব্বই বছর বয়সে ছ|রগড়ের রাজকন্তাকে এবং পরে শিষ্য সৈয়দ হে।সেন 

মস|হাদীর কন্ত|কে বিবাহ করেন। প্রথম! পত্রী উন্েতুল্লার গর্ভজাত ছুই 
পুত্র ও এক কন্ত। এবং দ্বিতীয়া পত্রী সৈয়েদ। আছমাহ বিবির গভজাত তিন 
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পুত্র। খাজা সাহেব স্ত্রীপুত্র নিয়ে মাত্র সাত বছর সংস|র-ধর্ম পালন 
করেছিলেন । 

খাজা সাহব, হজরত কুতবুন্দীন বখতিয়ার কাকীকে ডেকে খেলাফতি 
দান করেন। পরে সাতানব্বই বৎসর বয়সে ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব তারিখে 

তিনি মানব লীল! সংবরণ করেন । 

পবিত্র আজমীর শরীফে খাজ! সাহেবের নির্দেশিত স্থানে সমাধিগৃহ নিগ্সিত 
হয়। সম্রাট আকবরও আগ্রা থেকে আজমীর পর্য্যন্ত পদব্রজে যেতেন এবং 

খাজ৷ সাহেবের মাজার শরীফে জিয়ারত করতেন । সেখানে প্রতি বৎসর 
৬ই থেকে ১১ই রজব পর্য্যন্ত থাজ৷ সাহেবের উরুম হয়। তাতে বহু দেশের 
লোক এসে যোগদান করেন। 

মৌলভী আজহার আলীসাহ্বে প্রণীত খাজা মঈহুন্দীন চিশতী (জীবনী) 
গ্রন্থের অনেক স্থানে যে যে গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তার উল্লেখ 
আছে। যখা-(১) আনিছেল আরওয়াহ, (২) খাজা মহ্ুদ্দীন 

চিশতী (র:) “সওয়। নিয়ে” উমরী, (৩) তওয়ারীথ ফেরেস্তা, (৪) ছানায়েল 
(৫) শারেোল আউলিয়া (ইতিহাস), (৬) ক।ওয়াদল সালেকিন, 

(৭) আকৃসির নাম (ইতিহাস). (৮) দলিলুল আরকিন প্রভৃতি । লেখক 
সমগ্র কাহিনীটিকে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। প্রতি পরিচ্ছদ 
আবার ছুই-তিনটি শিরোনামায় বিভক্ত করে এক-একটি বিষয়ের বিবরণ 

দিয়েছেন। গ্রন্থের একস্থানে দশটি উপদেশ ব।ক্য লিখিত আছে। কয়েক 

স্থানে বয়েত প্রদত্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও কি কি আচরণ ধর্মবিরুদ্ধ তার 

অ|লে।চনা রয়েছে । 

গ্রন্থকার “হিন্দুত্ত।ন' নামকরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি 

হিন্দুস্তানের আদিম রাজন্যবর্গের যে বিবরণ দিয়েছেন তা এতিহাসিকের মতে 
নিখুত বলে তিনি তেয়ারিখ ফেরেন্তা নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ 

করেছেন। সেই দিক হতে এই গ্রন্থে বণিত কাহিনীর হয়ত কিছু এতিহাসিক 
মূল্য আছে। 

খাজা মঈচুদ্দীন চিশতী জীবনী গ্রন্থের রচনাকাল নিদ্দি্ট করে কোথাও 
লিখিত নেই। একাদশ সংস্করণের তারিখ লিখিত নেই, শুধু সাল লিখিত 
আছে-_সন ১৩৬৭ সাল (বাংল! )। গ্রন্থকার গ্রন্থথানিকে পীর মোর্শেদ হজরত 



১০৬ বাংল। পীর সাহিত্যের কধা 

মোহাম্মদ আবু বকর সাহেবের নামে উৎসর্গ করেছেন। "বঙ্গের গৌরব কেতু” 
বলে উল্লেখ থাকায় বুঝা যায় ইনি ফুরফুরা শরীফের হজরত দাদাপীর। 
গ্রন্থকার “নিবেদন”-অংশে লিখেছেন যে পুস্তকখানি মৌলভী মোহাম্মদ 
কোরবান আলি স।হেব “আস্তপাস্ত' সংস্কার করেছেন। এই অংশে এই গ্রন্থের 
প্রকাশ কাল সন ১৩২৯ সাল বলে উল্লেখ অছে। তা থেকে বুঝা যায় 
যে গ্রন্থধানি ইংরেজী ১৯২২ সালের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। এতগুলি 
সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় অগ্রমান করা যায় যে গ্রন্থথানি খুবই জনপ্রিয়তা 

অর্জন করেছে। 

২] খাজ। মইন্ুদ্দিন চিশ.তি 

মওলান। অবছুল ওয়াহীদ 'আল কাসেমী সাহেব "খাজা মইনুঙ্দিন 

চিশ.তি” নামক একখানি গ্রন্থ রচনা! করেছেন । 

্রন্থখানির রচনাকাল ১৯৬২ খুষ্টাৰ। এর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৭ খৃষ্টাবে 

প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকারের ঠিকান৷ £ গ্রাম_কাখুড়িয়, পোঃ__-বড় আলুন্দা, 
জেলা বীরভূম । ১২৪ পৃষ্ঠা -সম্ঘলিত গ্রন্থে খাজা সাহেবের জীবনীসহ কিছু 
অতিরিক্ত অংশ তিনি প্রদান করেছেন। এই অতিরিক্ত অংশের “তাবিজাত' 

অংশটি . উল্লেখযোগ্য । “বিপদ মুক্ত হওয়ার জন্য, অভাব মুক্ত হওয়ার জন্য, 

আহারের শ্বচ্ছলতার জন্য, নিখোজ ব্যক্তির সন্ধান প1ওয়|র জন্য, বিদ্যার 

প্রাচূর্ধের জন্ত প্রভৃতি শিরোনামায় ৩৪টি তাবিজাত আরবী হরফে লিখিত 

হয়েছে । তাছাড়। কয়েকটি পত্রও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে । গ্রস্থকর অন্ত গ্রন্থের 

সমালোচনা! করেছেন। তার প্রদত্ত তথ্যে জানা যায় খাজা সাহেবের জন্মকাল 

৫৩৭ হিজরী নহে, ৫৩০ হিজরী এবং মৃত্যুকাল ৬৩২ হিজরী নহে, ৭২৭ হিজরা । 

দ্বিতীয়া পত্বীর নাম আছমাহ্ নয়, বিবি ইসমাতুল্লাহ। দ্বিতীয়! পত্রীর গর্ভে 

তিন পুত্র নয়, মাত্র এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত পুত্রের নাম জিয়াউদ্দীন 

আবুল খায়ের নহে, সে নাম জিয়াউদ্দীন আবু সায়ীদ । খাজ৷ সাহেব প্রদ্ 

৪১টি উপদেশ বাণী এই গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত হয়েছে । তাছাড়া এক স্থানে গ্রন্থকার 
কেরামত বা অলৌকিক শক্তির অবানস্তবতার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 

“ইহ] তাহার “করামত নয়, অপবাদ ।” 
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এইরূপ আরো! মতবিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার উক্ত সমস্ত তথ্য £__ 
১। মাসালেক্স সালেকীন, ২। সেয়াকুল আকতাব, ৩। সেয়ারুল 
আরেফিন, ৪ তারজাম! ফেরেস্তা প্রভৃতি প্রমাণ্য গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করে 
অ।পন বক্তব্]র যাথার্থত৷ প্রম।ণ করতে চেয়েছেন। 

আবছুল আজিজ আল্ অ।মীন সাহেব তার “ধন্য জীবনের পুণায কাহিনী” 
নামক গ্রন্থে খাজ৷ মঈহুন্দীন চিশতীর আশ্চর্য কেবামতির আঠারোটি গল্প 

স্গিবেশিত করেছেন। এই পুস্তকের প্রকাশকাল বাংলা ১৩৬২ সালের 
১লা পৌষ । 

আমীন সাহেবের গল্পগুলি বেশ স্ৃখপাঠ্য। উক্ত সমস্ত পুত্তক সমূহে 
বাংলা লোকসাহিত্য সম্ভারের উজ্জ্বল নিদর্শন শ্বরূপ অনেক কাহিনী লিখিত 

আছে। 

খাজা মঈহুদ্দীন চিশতী এঁতিহাসিক বাক্তি বটে, কিন্তু তার জন্মকাল ও 

মৃত্যুকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে । তাছাড়া চিশতিয়! তরিকার প্রতিষ্ঠাতা 
যে খাজা সাহেব সে বিষয়েও নানা মত দেখা যায়। এখানে সংক্ষেপে 

কয়েকটির উল্লেখ করা হল। 

মৌলভী আজহার আলি লিখেছেন খাজ। সাহেবের জন্ম তারিখ ৫৩৭ 

হিজরীর ১৪ই রজব সোমব|র। (সেয়ারুল আকতাব, ১০১ পৃঃ)। 

মৌলান। অ।বদুল ওয়াহীদ আল কাসেমী লিখেছেন, খাজা সাহেবের জন্ম 

ত।রিখ ৫৩০ হিজরীর ১৪ই রজব মোমখ|র। (খাজিনাতৃন আসিয়া, প্রথম 
খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠ।)। 

ডঃ আবুল করিম সাহেব ১১৪২ খৃষ্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। ( স্ফীবাদ 
ও আমাদের সমাজ, পৃষ্ঠা-৩৬ )।১* 

শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ লিখেছেন, ১১৫৮ খুষ্টাব্ব। (গৌড় কাহিনী, পৃষ্ঠা 

৩৪৭ )1২৪ 

খাজা স।হেবের মৃত্যু তারিখ ৬৩২ হিজরীর ৬ই রজব, কারো! মতে, ৭২৭ 
হিজরীর ৬ই রজব! ( মাসালেকুস সালেকীন, ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা )। কারে! 
মতে, ১২৩৬ খুষ্টাৰ । (স্থফীবাদ ও আমাদের সমাজ ডঃ আব,ল করীম) ৬১ 



৪৮৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

মৌলভী আজহার আলীর মতে চিশতিয়৷ তরিক|র প্রতিষ্ঠাতা খাজা 
মঈবন্দীনচিশ-তী । 

মওলানা অবছুল ওরাহীদর লিখেছেন যে আবু ইসহ।ক্ চিশতী এই তরিক।র 

প্রতিষ্ঠাতা । ( সেয়ারুল অকতাব-১ )। 

কারে! মতে বন্দা নওয়াজ, কারে! মতে চিশতের খাজা আহাম্মদ 

আবদাল। (স্থকীবাদ ও অমাদের সমাজ £ ডঃ আব্,ল করিম ),৬১ . চিশ.তিয়া 
তরিকার স্থফী মতবাদের প্রবর্তক | 



সপ্তম পরিচ্ছে্ 

খাষ বিবি 

পীরানী হজরত ফাতেয়াল ঘাদ| জনসাধ|রণের নিকট খাষ বিবি নম 

সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন প্রথম গলিক। হজরত আবু বকর সিদ্দিকীর 

অন্যতম বংশধর । চেঙ্গিস খ|র ভরত আক্রমণক!লে তার বংশের কেউ 

ভারতে আগমন করেন এবং এদেশে বসতি স্থ'পন করেন। খ|ষবিবির জন্ম 

হয় দিল্লীতে, তখন সম/ট অ।কবরের রাজত্বকাল। 

যশে]র!ধিপতি প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য সেনাপতি মানসি“হ প্রেরিত 

হন। মানমিংহের খহিত খামবিবি বঙ্গে অ|গমন করেন এবং বসিরহাট 

নহকুনার বাছুড়িয়। নার খ|মপুর গ্রামে অবস্থিতি করেন। উল্ত গাষপুর 

নিব।সী স|ভিত্যিক 9 গবেদক অ!ন্দল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের জোট পুত্র 

জন|ব মনশ্তর আনি সিদ্দিকী সাচেবের এ্টনী বাগান লেনের (কলিকাতা, 

খিষ]লদ ) বসা, ১৯৯৭ গ্রষ্টন্দে বাদ্ুড়িচা সাব, রেজিষ্টারী অফিসে 

রেভিন্রীরুত বিত্রুঘ দলিলের অনুলিপি বলে কথিত করেকটি পৃ্ট(র অপ এই 

তথা অমি দেখতে পাই | উন অভ্ুলিপির ঘরপো লিখিত নগর ২৪৯ এবং 

বমিক নর 4৫০১ | উল অন্লিপিত্ে ঘ। ছিগিত আছে তার কিদ্দংশ 

এইরূপ 2 - 
%1৩ স্বণ,য। আবেদ কাখ্যাল 

যাঁদ একে অংবেদা গ।ণ্বিবি গীধ স।হেব!নী হইতেছেন, কাগজ পত্রদি পাঠে 

অবগত হণ্দ। ফ1৭ £ষ, উক্ত পীর সংহেবানী। অ|য।র (আকুল গফুর সিদ্দিকী) 

এ আপন|র উত্তর।দি বর্গের এখ|নকার গ্রথন পক্ষ...হভরং সাহস্রফী আনাম 

সেখ সাখাদাতুল। মরহুম মাসকুর কেবলার সশোদর! জোঠষ্ঠ ভগিনী স্থানীয়া 

ও ত।হ|রা উভয়ে শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ ইভরত অ|নারজমান মোহাম্মদ 

মোস্তাফা মান্জে আ'মর গ্রথব উত্তর।গিক।রী ও প্রথম খলিফা মহাত্মা হজরত 

আ|বদল। দিন আ।িন আন বকব সিদ্দিকী রাজী আলাহের জোট্ট পুত্র 

“থষপর গরমের একমাত জাগত গর 



১১০ বাংল৷ গীর-স/হিত্যের কথ 

অন্থান্ত-..মহাত্মা। হজরত আবছুর বহমান সিদ্দিকী রাজী আলায়ছের বংশধর 

ছিলেন ।...সম্রাট জাহাজীরের নিকট থেকে পীর খাষবিবির নামে লাখেরাজ 

পাওয়া যায় ।” 

খাধবিবি এখানেই দেহত্যাগ কয়েন । যেখানে তাকে সমাহিত করা হয় 

সেখানে পাকা-দরগাহ-গৃহ নিম্মিত হয়েছে। তার দরগাহের সেবায়েত 

হিসাবে তারই বংশধারা উক্ত গ্রামে আজো! বর্তমান । 

পীরানী খাষবিবির দরগাহে সেবায়েতগণ কর্তৃক 'নিয়মিতভাবে ধৃপ-বাতি 

প্রদত্ত হয়। ভক্ত জনসাধারণ সেখানে হাজত ম।নত শিরনি দেন। পীরোতর 

হিসাবে প্রায় ছুই বিঘ। জমি পতিত আছে। তার নাম মহিম।র জন্য গ্রথমের 

নাম হয়েছিল খাষপুর। স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম সকল ভক্তই তার প্রতি 

সমধিক ভক্তি প্রদশন করেন। তিনি ইসলাম মাহাম্ম্য প্রচারের সহ|য়ক 

মানবদরদী ক্রিয়াকলাপের জন্য আজো৷ ম্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি যে স্থফী 
মতাবলম্বী ছিলেন এবং সেই মতবাদ প্রচার করেছিলেন এমন কোন প্রামাণ্য 

নিদর্শন পাওয়া যায় না। 



অষ্টম পরিচ্ছে্ব 

গোরাটাদ গীর 

পীর হজরত শাহ. সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী ওরফে হজয়ত পীর গোরা্াদ 
রাজী আরবের মক! নগরীতে ৬৯৩ হিজরীর ২১শে রমজান তারিখে জন্মগ্রহণ 

করেন। মতান্তরে হিঃ ৬৬৪, খু: ১২৬৫ ২৭ তার পিতার নাম হজরত করিম্ 
উল্লাহ, এবং মাত|র নাম বিবি মায়মুনা সিদ্দিকা। পিত|র দিক থেকে হজরত 
আলী এবং মাতার দিক থেকে হজরত আবু বকর সিদ্দিকীর রক্ত তাঁর 
দেহে ছিল। তীর দীক্ষা গুরুর নাম পীর হজরত শাহজাল|ল এয়মনি। 

তিনি পীর শাহজালালের নিকট কাদেরিয়! তরীকার স্থফী মতে দীক্ষা 

নিয়েছিলেন। 

পীর শাহজালাল, হজরত শাহ্ সৈয়দ কবীর রাজীর আদেশে 

ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ষ প্রচার করতে আসেন। হজয়ত পীর গোরাচাদও 

সেই সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি গীর শাহজালাল এয়মনির অনুমতি ব্রমে 

বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণা জেলার হাঁড়োয়া থানার অধীন বালাগু। পরগণা 

অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম গ্রচারের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। পীর গোরাাদ আরো 

একুশ জন পীর ভ্রাতা সঙ্গে নিয়ে আন্ুমানিক ১৩০২-১৩২২ খুষ্টাব্বের মধ্যে 

গৌড়ের স্থলতান শামস্দ্দীন ফিরোজ শাহের সময়ে বালাগ্ডা পরগণায় 
আগমন করেছিলেন। তিনি চিরকুমার ছিলেন 18" 

পীর গোরাটাদ রাজী, দেউল! ব1 দেবালয়ের স্বাধীন হিন্দু রাজা চন্দ্রকেতুকে 

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হননি। তবে স্থানীয় বহু হিন্দু ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা চন্দ্রকেতু অভিশপ্ত হয়ে সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। 

অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধা দিয়ে তিনি অগ্রসর হন। অবশেষে হাতিয়াগড় 

পরগণায় ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি অকানন্দ ও বকানন্দের সহিত যুদ্ধে পীর 

গোর।টাদ গুরুতর রূপে অ।হত হন এবং ১৩৭৩ খুষ্টাব্বের ১২ই ফাল্ধন তারিখে 

মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল অ|শী বতসর।*” 



১১২ বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

কেহ বলেন কচিৎ হিন্দুর ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে মুসলমান পীর হয়ে গেছেন 
কিন্ত নাম বদলাননি। যেমন ব্্ধমান ও চব্বিশ পরগণা জেলার পীর 

গোরাটাদ।২ আবার কেহ বলেন যে ভাসলিয়া গ্রামের গোরাটাদ ইসলাম 

ধর্ম গ্রহণ করে পীর গোরাটাদ নামে পরিচিত হন। (বেতার জগৎ : ১৬-২৮ 

ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ )। কেহ বলেন "পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুশেন 
শাহ গড়ের বাদশাহ হইলেন। গেরোগাজি বা পীর গোর।ঠাদ, হিজলীর 
মুসলমান সেনাপতির পুত্র এই সময়ে বাইশ জন আউলিয়া অর্থাৎ 

দৈধ-শক্তি সম্পন্ন ফকির, হিন্দু রাজ্য গুলিতে প্রবেশ করিয়া সত্যধর্ম প্রচ।রার্থ 

বদ্ধপরিকর হইলেন।”« মুনসী খোদ! নেওয়াজের কাব্যে আছে-_-“ঘর 
তার দিল্রীর সহরে।” কবি মোহম্মদ এবাদোল্লার সহিত অংব্ব,ল গফুর 

সিদ্দিকী সাহেবের অভিমতের মিল অছে। 

“গোর|টাদের মুন্তিও আছে, কিন্তু বিরল। গোরা্টদের যোদ্ধা মৃত্তিই 
দেখ! যায়, অকৃতি বেশ স্থন্দর ও বীরোচিত। পরিধানে চোগা-চাপকা'ন, 

মাথায় পাগড়ী, হাতে তলোয়ার বহন ঘোড়া । ব্যাত্রবাহন গোরাাদের 

মৃত্তি বর্তমানে অতি বিরল। পৃজ। বা! হাজোত্র কর্ত। সব ক্ষেত্রেই 
মুসলমান ফকির 1০৮ 

চব্বিশ পরগণ! জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বালাণ্া পরগণার 

হাড়োয়' নামক গ্রামে হজরত পীর গোরাষ্টাদ সমাধিস্থ হয়েছিল্নে। সেখানে 

তার পবিত্র মাজার শর'ফ ব! দরগাহ, স্থানে প্রতি বর ১১ই ফাল্গুন হতে 

১৩ই ফান পর্ধ্স্ত ওরস উপলক্ষ্যে লক্ষ জক্ষ নর নারী সমবেত হয়ে জিয়ার- 

তাদি করে থাকেন। বহু আলেম, সাহিত্যিক, এঁতিহাসিক, কবি, ভক্ত- 

সাধক সমব্তে হয়ে বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওয়াভ, 

আউলিয়া রাজীর জীবনী সক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি করেন। 

সাধারণ শ্রোতার! ত] শ্রবণ করে, জ্ঞান লাভ করে ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে থাকেন। 

এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেবের গ্রস্থে লিপিবদ্ধ 
আঅছে। পীর গোরাষ্টাদের শেষ খাদিমদার বা সেবায়েত ছিলেন মহাত্মা 

সেথ দারা মালিক। খাদিমদারের বংশধরগণ আজও (১৯৫৩ ) বিষ্যমান, 

কিন্তু উক্ত দরগ।হের সেবাভ|র এখন জনসাধারণ সস্ত হয়েছে । 



গোরাচাদ গীর ১১৩ 

পীর গের||দের দরগাহে প্রত।হ নিয়মিত ভাবে ধূপ-ব|তি দিয়ে জিরারত 
করা হয়। প্রায় প্রশ্তদিন কেহ না কেহ শিরনি, হান্গত ব1 মানত দন 

করেন। মানতের মধ্ো দুধ, বাতাসাজ।তীয় মি ব্য, ফল গ্রভৃতি (প্রধ।ন। 

প্রতি বসর ১২ই ফাস্তন তারিখের ওরন উপলক্ষে বিরাট মেল। বসে। সেই 

মেলায় নানারূপ বাজনা বাজে; কাওয়ালি, ত।র|ন। ও মানিক পীরের গান 

হয়; সার্ক!স ৭ যাছু বসে? যাত্র। হয়। পীরের ন[নে এক হাজ|র পচশত বিঘা 

জমি পীরো্তর দ|ন আছে। হাড়োর।য় তার সমাপির উপর এক সদৃশ 
অন্রালিক] নিমিত আছে । গৌড়ের সুলতান অ|ল|উদ্দীন শ|হ. পীর গে|রা- 
টাদের মাজ|রের উপর এক সমাপি সৌধ নির্স।ণ করে দেন।২৪ অট্র/ল্কার 

প[শে আছে ফুলের বাগান । পাশেই বি্যাধরী নদী প্রবহমান। | স্থানটি 

অতি মনোরম । পীরের নামে প্রদত্ত 'ছুদ ও পানি" ভক্ত জনস।পারণ পরম 
পবিত্রজ্ঞানে পুনর|র শান্তিব।রি রূপে গ্রহণ কবেন। 

ওরস ও মেল।র মময় “সোন্দল' ব। শে|ভাযাত্র। বাহির হর । সোন্দল 

শব্দের অর্থ এইরূপ £ -শোভাঘাত্রা সহক|রে ভক্তগণ পীরের উদ্েশেে দেয় 

উপহ|রাদি নিয়ে দরগ|হে উপস্থিত হন। সেই উপহ|র|দি সমাপির উপরে 

খ|দিমদ|রগণ কর্তৃক সুসজ্জিত কর। হয় । উক্ত উপহারগুলি পবিত্র বস্ত্র দ্বারা 

অ।বৃত কর|এ পর উহ!তে গোল|প জল, আতর প্রভৃতি নিক্ষেপ কর! হয়। 

যে শে|ভ|যাত্র। এই পবিত্র কর্ম সম্প।দন করে ত|কে সে|ন্দল বলে।” এই 

সে[ন্ালে বা শোভাঘান্র।র নানাবিধ বাজন। বাজে এবং বান, ভাষ|য় ভন্তি- 

মূলক তারান। গীত গাওয়া হয়। বারগোপপুরের কিন্তু ঘেধ ও কানাই 

ঘোষদিগের সমর থেকে প্রতিবেশী গ্রামের গোপনন্দন এবং অন্যান্ত বাক্তিরা 

ভারে ভ|রে গো-ছুগ্ধ «শে দরগাহে সমবেত হন। সেই ভুপ্চই প্রথমে ম।ক্ব!রা 

বা সমাধির উপর ঢেলে দেওয়া হয়। 

হজরত পীর গেরাটাদের ম্বতির সম্মনে ভক্তগণ কোনও রাস্তার 

ন।মকরণ করেছেন কিন। জানা যায় না। 

তাছাড়। হ|ড়োয়।র উচ্চতর মাধ্যমিক বি্ঞালয় তর নামের সঙ্গে জড়িয়ে 

আছে। উর নামেই আছে গোরাচাদ পাঠাগার, গোর।ট।দ মিষ্টান্ন ভাগ্ত।র, 

গোর|টাদ চিকিৎসালর ইত্যাদি বহু প্রতিষ্ঠান । হ।ড়োয়ার হ|টে ভক্তগণ 

গীবরেব প্রতি প্রণতি জ|ণিয়ে বেচাকেনায় বা!পুত হন। প্রায়শঃই দেখা যায়, 

-৮ 



১১৪ বাংল] গীর-স।হিত্যের কথ। 

ক্রেতা বা বিক্রেতা নিজ নিজ কথার সত্যত। প্রমাণের জন্ত বলেন “গোর|টাদের 

দিবিবি।” অনেকে দুর যাত্রার পূর্বে তার নাম ম্মরণ করেন। 
“কিছুকাল আগে পনের কুড়ি বছর পূর্বেও কলক।তার কে।ণ কোন 

পল্লীতে সন্ধার সময় এক শ্রেণীর ফকিরের দেখা যেত। তাদের পরিধাশে 
থাকৃতে। কালে! রঙের আলখাল্লা, পায়জ|মা, মাথায় টুগী, গলার ছোট বড় 
পুথির মাল।। এক হাতে আশাদণড ব মধুরপুচ্ছের চামর, অপর হাতে 

ধূমায়িত ধূনাচি। তারা হিন্দু মুসলম।ন সকলের বাড়ীতে দরজার স|খনে এসে 

আবৃত্তি করত, "পীর গোরাাদ মুস্কিল আসান ।”০৮ 

“ফকিররা অনেকে সময় সময় গোরাটাদের গানও গাইত। পল্লীর 
গ|য়েনর। সর্বপীৰ বন্দনায় অগ্কুরূপ গান গেয়ে থাকেন। 

গের|ঠাদ একদিল রহিল অনেক দূর। 
গোরা গেল বালাগায় একদিল আনারপুর ॥ 

হেতেগড়ে যেতে গোরার মা দিয়েছে বাধ! । 

হেতেঘরে যায় না গোর। আছে হারামজাদ। ॥ 

ম[য়ের বাধা, গোরাঠাদ না শুনিল কানে। 

আকনের সর্ধে যুদ্ধ হইল হেনক।লে ॥ 

আক।ণন্দ “ব|কানন্দ রাবনের শ।ল| | 

তার সঙ্গে যুদ্ধ হল আন্ডাই পক্ষ বেল।॥ 

কি জনি আল্লার মজি নসিরের ফের। 

চেকোবানে গের।চাদের কাট। গেল ছের ॥৮৩৮ 

হ|ড়োয়া ব্যতীত বার[সত-বসিরহাটের যেসব স্থানে তার নামে নজরগাহ 

ব৷ স্বতিচিহ আছে তাদের বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়। হল ;__ 

১। এয়াজপুর 

এই গ্রামটি বার/সত মহকুম।র দেগঙ্গা থানার অধীন। প্রায় ছয় বিঘা 

জমির মধ্যে পুকুর এবং একটি ইটের তৈরী নজরগাহ, আছে। বিশাল 
বটাছে আচ্ছাদিত স্থানটি বেশ মনোরম । নজরগাহের গায়ের ফলকে 

লিখিত 'মাছে__ 



গে।র।চাদ পীর ১১৫ 

“পীর মে।র|চাদ স|হেবের ভূমাসন 

শাহ স্ফী সৈরদ আব্বাছ আলি 
ওরপে পীর গে।র|&াদ্ সাহেব 

প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্বে 
পদ্মা নদী পার হইয়া এইস্থানে 
বসেন, এখানে তাহার মাজার লহে। 

এয়াজপুর ইতি-__ 

১ল। কান্তিক ১৩৬১ শেখ বদিয়াজ্জম। 1” 

এয়াজপুরের নজরগাহের বর্তম|ন (১৯৫৩ ) খাদিমদ।রগণের অন্যতম শেখ 

আবাল ওদুদ (৫৩) জান[লেন যে এই নজরগাহের মোট নিষ্কর জমি ছিল 

১১০ বিঘা । কোন এক সময়ে এজমির খাজনা ধাঁ হর এবং কালক্রমে 

বাকী খাজনায় নিলাম হলে তা ডেকে নেন বসিরহাটের জসীমদ্দিন কারিগর । 
স[তক্ষীর! পলাখপোলের থ। চৌধুরীর৷ পরে এ জমি জসীমদ্দিনের কাছ থেকে 
কিনে নেন। খঁ-চৌধুরীরাই পরবতাঁকাঁলে ৬ বিঘ। জমি পীরের নামে নিষর 
দান করেন। এই নজরগাহে বিশেষ কোন কোন সময়ে ধূপ বাতি প্রদত্ত 

হয়। প্রতি বছর ১২ই কান্ধন তারিখে এখানে মিলাদ হয়। অতিথি ও 

ফকিরগণকে সেবা কর। হয় । এখানে নাম।জ কর। হয় না। যহরমের সময় 

নজরগ!হের সামনের ময়দ।নে মেল। বসে । আব্দুল ওছুদ সাহেবের উধ্ব তন 
ষষ্ঠ পুরুষ মহম্মদ শুকুর উল্লাহ শ.হেব বাছুড়িরা থানার অন্তর্গত আধারমানিক 

ন|মক গ্রাম থেকে এসে এখ|নে বসতি স্থাপন করেন এবং তদবধি তারা বংশ 

পরম্পরায় এই নজরগাধ্র খ।দিনদার মিযুক্ত আছেন। কিভাবে মোহম্মদ 

শুকুর আলি সাহ্ব এখ।নে খাদিমবার নিযুক্ত ইয়েছিলেন তা জানা যায় ন|। 

২। স্কাললিয়! 

ব|/র।সত মহকুম।র দ্রেগঞ্জ। থ'ন|র অধীন ভাসলিয়া গ্রামে প্রায় ২৫ বিঘা 

জমির একস্থানে একটি নজ্রগ।হ আছে । তার বর্তমান (১৯৫৩) সেবায়েত 

মোহম্মদ আবদুস্ স্ৃকুর (৮৫) প্রমুখ বলে জানা গেল। প্রতি বদর ১২ই 
ফ]স্কন তারিখে ওরস এবং একদিনের মেলা হয়। মেলায় প্রায় ৫৬ শত 



১১৬ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

ভক্তের সমাগম হয়। কেহ উল্লেখ করেছেন যে ভাসলিয়ার গোরাচাদ্দ বন্দ্যো- 

পাধ্যায় মুসলমান হয়ে পীর গোর|ট|দ হয়েছিলেন। তার কোন সমর্থন 
এখানকার কেন সুত্র থেকে পাওয়া যায় না। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ধৃপ-বাতি 
দিয়ে জিয়ারত করা হয়। ওরসের সময় কলিযুগা গ্রথমের ভক্ত গোপগণ 
নানপক্ষে একপোয়া ছুধ এই নজরগাহে দেন বলে শেন! যায়। ১৯৬৯ থুষ্টান্দে 
আবদুস স্থুকুর সাহেব একটি টিনের ফলকে নিশ্ললিখিত রপ লিখে এই নজরগাহ.- 

স্থানে রেখে দিয়েছেন» 

“হে মুসলম।নবুন্দ প্রত্যেক গোরম্থ।নে পড়হো_ 

১। আচ্ছালামো আলায়কোম ফি আহালেল কবুর ১ বার 

২। বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম ১০ বার” 

মীর সইফুর রহমান আরে! জান|লেন যে মীর অ|তিয়।র রহমান ( পিতা 
মরহুম গেলাম রহমান) প্রায় ৩২ বংসর পূর্বে নজরগহটি পক করুতে 

চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তিনি গোপগণের সহায়তা লাভ কর্তে 
স্বপ্পে আদেশ পান, কিন্তু গোপগণ তেমন কোন সহ।য়ত। না কর|য় নজরগাহ 

পাকা কর[র কাজ অর্ধসমাধ্চ রাখতে বাধ্য হন। 

বহু ভক্ত এখানে শিরনি, হাজত ও মনত দিয়ে থাকেন । 

৩। “ছাসিয়। 

এই স্থানটি দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত এবং ভাসলিয়! গ্রামের প|শেই 
তেঁতুলিয়া! নামক গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এখ|নক।র পীবেত্তর জমির পরিমাণ 
প্রায় বিশ বিঘা । এখানে ১২ই ফান্ধুনে গরম ও একদিনের মেলা বসে ও 

প্রায় ৪০০ লোকের সমাবেশ ঘটে । মোহাম্মদ মে|জাম্মেল হোসেন প্রমুখ 

ব্যক্তি ইহার সেবায়েত। এখানে ভক্তগণ ধূপ-ব!তি দেন, শিরনি, হাজত ও 

মানত প্রদান করেন। 

৪1 গাংধুলোট 

দেগঙ্গ! থান|/র অন্তগ্ঠত এই গ্র1মের প্রান্তে প্রবাহিত বিদ্ভাধরী নদীর 
তীরবর্তা স্থবৃহৎ তেঁতুল গাছের নীচে একটি নজরগাহ অবস্থিত। পুরানো 

দিনের পাতলা ইটের গাথনি । এখানে পীরোত্তর জমি ছিল প্র]য় ৩২ বিঘা। 



গের[চাদ পীর ১১৭ 

বর্তম|নে (১৯৫৫) তর পরিষ|ণ প্রায় ১২ বিঘা । এখ|নে শিরনি, হাজত 
ও মানত প্রদত্ত হয়। এখানকার সেবায়েত মোহাম্মদ হজের শ|হজী (৭০) 
প্রমুখ ব্যক্তি । এদের পূর্ব উপ1ধি ছিল “সরদ।র'। এখানে ১২ই এর পবিরর্তে 
১৩ই ফান্তন তারিখে ওরস এবং একদিনের মেল! হয়। মেলায় প্রায় ৫০০ 
লোকের সমাবেশ হয়। অতিথি সেবার ব্যবস্থা! খানে আছে । 

৫1 সতহ্থাতিয়। 

দেগঙ্গা থানাধীন এই গরমের নজরগাহটি প্রায় ১২ বিঘ| জমির একস্থানে 
অবস্থিত। পীর পুকুর নমে একটি পুকুর উক্ত স্থানটির অনেকখানি অংশ 
জুড়ে রেখেছে । একপ।শে কবরস্থান। নজরগাহটি ক।মিনী ফুলের গাছ 

দ্বার সঙ্দিত। মোসান্মে সালেহ! খাতুন (৫৫) এখানকার সেবায়েতগণের 

অন্যতমা । প্রায় প্রতি শুক্রব।র ও শনিবারে তার ওপর গীরের “ভর' হয়। 

'ভর' অর্থাৎ ব্যহজ্ঞন বিলুপ্ণ হযে তিনি অলক্ষিত নির্দেশ অনুযায়ী কথা বলেন 

ও কাজ করেন । মে:সন্মেৎ স|লেহা খাতুন এরূপ “ভর” হওয়ার পর গীরের 

নিকট থেকে ওষধ-পত্র প|ন বলে অনেকের বিশ্বাস । ভক্তগণ সেই ওষদ-পত্র 

ব্যবহার করে আরে।গা লাভ করেন বলে শোনা গেল। এতদঞ্চলের লোক 

জ।তি-ধর্ম নিবিশেষে এখ|নে মানত করেন, শিরনি এবং হ।জত দিয়ে থাকেন। 

এখানে কোন মেল! হয় ন। | 

৬। গোমসাহুপুর 

দেগঙ্গ| থানার অন্তর্গত গোসাইপুর গ্রাম। এই গ্রামে একট নজরগাহ, 

আছে। খাদিমদ|র বংশের জমিন|র মুন্সী আমীর আলি সাহেব ত!র সময় 
থেকে এই নজরগ|হে ধূপবাতি দেওয়ার ব্যবস্থ। করেছিলেন। বর্তমান 

খাদিমদ1র হলেন দীন মহম্মদ তরকদ|র। বর্তমানে ১৯৫৫) এখ|নে ধূপ-বাতি 
জিয়ার করেন মে|হাম্মদ বেলাবে হোসেন (৮৫) প্রমুখ । তবে বিশেষ 

অনুষ্ঠান বা মেল। হয় ন।। একটি অশ্বখ গ|ছের নীচে এক ক|ঠ৷ পরিম।ণ 

জমির উপর ইটের গথুনি আছে। একখ|নি ইটের পরিম|ণ 
এইরূপ :--১১* ৮৫৪" ৮২২৮ 



১১৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ! 

৭। গ্ানুলিয়। 

এই গ্রামটি দেগঙ্গ। থান!র অন্তর্গত । মাটির দেওয়াল ও টালীর ছাউনি 
সমন্বিত (এই নজরগাহের) কল্পিত কবব স্থানটি একটি লাল কাপড়ে ঢাক!। 

ছাউনির উপরিস্থিত টিনের পাতে লেখা অ]ছ্ছে ₹_-৭বিছমিল্লা হে রহমান লায়ে 
লাহা হন্তাল্লা, মহণ্দে রন্থলুল্লাহ। পীর গে।র|টাদ ছাহেবের নজরগ|হ। 

সন ১৩২৩ সাল ১লা জযষ্ঠ মঙ্গলবার ।” টালীর ছাউনির উপরে টিনের ময়র 

মৃত্তিআছে। পীরের নামে প্রদত্ত জমির পরিমাণ প্রায় অট বিঘা। এরই 
সীমান|র মধ্যে সাধারণের কবরস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে । প্রতি বংসর ১৬ই ফাল্গুন 
তারিখে ওরস হয় এবং পরে ছুই দিনের মেল! বসে । গড় জমায়েত হয় প্রায় 

এক হাজার জনের। ভক্তগণ যথারীতি হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান 

করেন। প্রতিদিন ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হয়। খাধিমদ|র মুন্সী ফকিরের 
বংশধরগণের কাছ থেকে ক।জী জয়নদ্দীন স্থ!নটি ক্রয় করেন। তার বংশের 

কাজী ওমর আলির মৃত্যুর পর আব্্,ল আজিজ সেবক নিযুক্ত হয়েছেন। 
মেলার দিনে বাজনা বাজে, সোন্দল বা! শোভাঘাত্রা বাহির হয়। 

৮। ম্তৃছাই 
গ্রামটি দেগঙ্গা থান।র অন্তর্গত । বিশাল অশ্বখ গাছের নীচে ইটের গঁথুনি 

চিহ্নিত্র এই নজরগাহ প্রায় তিন বিঘা জমির মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে 
এই জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ৪1৫ বিঘা । পূর্ব সেবায়েতের নাম ছিল 
হরি মগুল। স্ুৃহাই নিবাসী মোহাম্মদ সোলেম!ন দফাদ|র (৭০ ) জানালেন 
যে বর্তমানে (১৯৭০) জনসাধারণের পক্ষে মোহম্মদ মে।কসেদ আলি মণ্ডল 

(৩৫) নজরগাহে ধৃপ-ব।তি দেন। প্রতি বছর ১৬ই মাঘ তারিখে ওরস ও 

একদিনের মেলায় বছ লোক-সমাগম হয়। কিছুক।ল আগে মেলায় 

জুয়াখেল৷ নিয়ে গোলমালের ফলে পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটে এবং মেলা অন্ন 

বন্ধ হয়ে যায়, যার জন্য জনসমাগম কমে গেছে । 

৯। লারায়ণপুর 

দেগঙ্গ! থানাধীন এই,গ্রামে পীর গোব।ছাদের নামে এপ্রিল মাসে গড়ে 

হাজার লোকের সমাবেশে চার দিনের মেল! হত বলে বেঙ্গল গেজেট ১৯৫৩ 

গ্রন্থে লিখিত আছে। বর্তমানে তার কে|ন নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। 
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১০ দোগাছিয়। 

দেগঙ্ষা থান|দীন এই গ্রামে পীর গোর।&াদের নামে এপ্রিল মাসে গড়ে 

১৫০ জন লে।কের সমাবেশে ৪ দিনের মেলা হত বলে ১৯৫৩ ও ১৯৫৫ সালের 

বেঙ্গল গেজেটে ( মেল ও উৎসব বিবরণী ) লিখিত আছে। বর্তমানে (১৯৫৫) 

তার কে।ন নিদর্শন পাওয়। যয় না। 

১১। জয়গ্র।ম 

১৯৫৩ সালের বেঙ্গল গেজেট অনুসারে বাছুড়িয়া খানার অন্তর্গত এই গ্রামে 

পীর গোর|টাদের নামে মে মাসে গড়ে ২০০ লোকের সমাবেশে পাঁচ দিনের 

মেল! হত বলে প্রকাশ । ১৯৩১ সালের সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী 

বাছুড়িয! থানায় এ নামের কোন গ্রথমের উল্লেখ পায়! যায় না। 

১২। জেরপুর 

১৯৩১ স|লের মে.টলমেণ্ট রেকর্ড অন্যায়ী হাবড়া থানার অন্তর্গত এই 

গামের নামের উল্লেখ আছে। বর্তম|নে অশে|ক নগরের প্রায় প্রাণকেন্দ্র 

অবস্থিত উচ্চতর মাপামিক বি্যালয় সম্লগ্ন একটি বিশ/ল পুকুরের ধারে 

অবস্থিত একটি উচ টিল|র ওপর পীর গোর।ট|দের নামে যে নজরগাহটি আছে 

এটিই সেরপুরের “দরগা ন।মে খ্যাত। পীর বাবার পুবু এহ এখানকার 

পীরোত্ুর জমির পরিম|ণ প্রায় চলিখ বিঘা! । প্রতি শুক্রবারে অ!ব|ল-সিদ্ধি 

গ্রামাঞ্চল থেকে এক মুসলমান মহিলা এখানে এসে ধৃপ-বাতি দিয়ে জিয়ারৎ 
করে যান। বস্তঃ জনসাপ।রণই এখানক।র সেবায়েত | 

১৩। চন্দনতা টি 

বারাসত থান।র অন্বর্গত এই গ্রামের নজরগাহটি বর্তমানে (১৯৫৫) প্রায় 
৪ কাঠ। জমির উপর এব* বহু পুরাতন এক তেঁতুল গাছের নীচে অবস্থিত। 

এর ইটের দেওয়াল এবং টিনের চাল আছে। পূর্বে এখানে একদিনের 

মেলা হত এবং তাতে প্রায় ৫** লোকের আগমন ঘটত । বর্তমানে 

সেব!য়েত মোহাম্মদ রে|য়াব মণ্ডল (৩৫) প্রতি সন্ধ্যায় ধুপ-বাতি দিয়ে 



১২৩ বাংল পীর-সাহিত্যের কখা 

জিয়ারত করেন। এই স্থ/ন সম্পকায় লোককথা পরবর্তা অধ্যায়ে লিখিত 
হয়েছে । 

১৪। কামদেবপুর 

আমডাঙ্গ৷। থনার অন্তর্গত এখানকার নজরগহটি এতদ্ অধলে খুবই 

প্রসিদ্ধ। প।ক। নজরগাহ্ ১৭ কাঠা জমির উপর অবস্থিত। সেঝ|য়েত শ্রীস্থধ্য- 

কান্ত মইতি (৫১) বলেন যে, পূর্বে এখ|নে পীরের ন।মে প্রায় ৮ শতক জমি 

পতিত হিল। জমির পরিমাণ বাঁড়িয়েছেন সেবায়েত নিজে । তিনি এই 

নজরগ।হকে মন্দির ন/মে অভিহিত করেন। এই কারণেই এখ|নে শিরনি 
ও মনত প্রদত্ত হয় কিন্ত হাজত দিবার নিয়ম নেই। প্রতি 'বখসর ১৫ই 

ফান্তন তারিখে বিশেৰ অনুষ্ঠান এবং এ স|থে সাত দ্রিনের মেল! বসে। বহু 

দুর দূরান্তের ভক্ত যাআগণ এখনে সমবেত হন। তাদের জামায়েতের গড় 

সংখ্যা দৈনিক প্র|য় তিন হ।জ।র। সাধারণ গ|ন-ব|জন। ছাড়া বিভিন্ন স্থানের 

ফকিরগণ এসে ম|নিক পীরের গান করেন । ন।নাবিধ ব্যাধি থেকে নির।ময় 

ল[ও কর! ঘ|র বলে খ্যাত হওয়ায় প্রতিদিন বিশেষতঃ ছুটির দিশ রবিবারে 
যাত্রীর ভীড় বেশী হ়। এখানে ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হয়, বাতাস লুট দেবার 

নিম আছে । অসংখ/ অতিথির অংকার কর] হয় । ভক্ত রোগীগণকে গুষব 

দেধ|র অ।ণের মুঃন্ঠের এক অলৌকিক ঘটন। সংঘটিত হয় বলে কণিত অ।ছে । 

ঘটন।র, খিবরূখের মূল কর্থ। এইবূপ ১ 

শ্রীহধ্যকান্ত মইতি মহ।শর পবিভ্রভাবে মন্দিরের মধ্যে অ।সনে আরানন।য় 

নিনগ্র হলে তার ওপর পীর গে।র।টদের “ভর' হয়। তখন ভক্তণ তার মুখ 
থেকে প্রশ্ব মাণ)মে জ্ঞাতধ্য বিষর জেনে নেন। ভক্ত রোগীর সেই সাথে 

ন।মমত্র মুল্য দিরে গুধন গ্রহণ করেন । এই নজরগাহের ওষধ ব)বহ।র করে 

মন্তিক ধিকৃতি থেকে আরোগ্য লাভ করে জনৈক ব্যক্তি যে প্রশপ্তি পত্র 

রচন। করেছেন ত। নিন্রূপ (প্রশপ্তি পত্রটি দেওয়াল চিত্র হিস।বে মন্দিরে 

শে/ভ। প|চ্ছে )- 

৬গেযাটাদ গার মাহাত্ব।-কথা। 
মহ।তার্থ ধার।সত ক।মদেখপুর | 

বসতি নিত্য করেন ঠাকুর ॥ থে তাহ।€ 



গে।রা্টাদ পীর ১২৯ 

আধি-বাধি লয়ে সবে ছুটে যায় যবে। 

ঠাকুর বলেন তাহ। কিসে ভাল হবে ॥ 

জর্জরিত অস্থিসার ক্ষমীণকয় দেহ। 

মুহুর্তে সজীব হয় পেয়ে তার ন্হ ॥ 

হতনুদ্ধি উন্মদের ফিরে অসে জ্ঞান। 

সবে তাই করে নিত্য ঠাকুরের ধ্যান ॥ 

মহাশক্তি কালিক।র করে। মানমিক। 

ঠ|কুর বলেন সবই হরে যাবে ঠিক॥ 

ভক্তি ভরে পুজ সবে কর গো প্রার্থনা ! 
আপনি পুরিবে জেনে। সকল কামন। ॥ 

অদ্ধাভরে দেবত।এ ধর্দি ড।কে সবে। 

অমনি শুনিবে কিসে ব্যাপিমুক্ত হবে ॥ 

ভ্রিতপে তাপিত য।র। এস নতশির । 

এখনে আছেন প্র গেরাচাদ পীর ॥ 

সেব:ইত নিতা ত।র বাবঝ।জী ফকির। 

সদ| হাশ্যমব অ।র অতি নশ্রনার ॥ 

সক্কলি খন তাব্ আপন সন্ত।ন। 

বর।ঙর দেন তিন শিব মন্-প্রাণ ॥ 

যার ঘা! অব্যণখ “সহ মহ। মহৌষন । 

অক।তিরে ৫ তিনি খুজতে আপদ ॥ 

পার্যদ তাহার যর! ভত।প।5 অতুল। 

সবই মিল।র €েন অঞ্চলের কুল ॥ 

এসে। তবে মুক্ত করে খলি সবে ভাই। 

চরণে তে।মার পীর দাও মোর ঠাই॥ 

জীবন ক্ল)[ণে তুমি হয়ে আ।বিস্তৃত। 

করেছ আপন ছুঃখ নিত্য তিরে|হিত ॥ 

ঈশ্বর আলার তুধি পৃথ;য অবত।র। 

বহিছ আপন শিরে মৃহাগুরভ।র ॥ 



১২২ বাংল! পীর-লাহিত্যের কথা 

অভীষ্ট পূরাও তুমি ওগো শক্কিমান। 
সমূহ বিপদ হতে করো পরিত্রাণ ॥ 

কপা করে সংশয়ের ঘুচাও সংশয় । 

ধিকৃত জীবনে পুনঃ কর মধুময় ॥ 
তোম|র মাহাত্ম্য রচি হেন সাধ্য নাই। 

চরণে তোমার শুধু দাও মোর ঠাই॥ 
বাণীতে তোমার দাও অমৃতের স্বা্দ। 

ক্ষদ্রমৃতি আমাদের ঘুচাও প্রমাদ ॥ 
আশীর্বাদ কর যেন ভক্তি আসে প্রাণে। 

চিত্ত হয় মুখরিত তব জয়গ।নে ॥ 

কপাধন্ 

১৫ই ফাস্তুন ১৩৭০ সাল। সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

এই নজরগাহ উৎপত্তির সংক্ষিপ্র ইতিহ|স এইরূপ :__ বন-জঙ্গলে আকীর্ণ 

এই স্থানে পীর গোর/চাদের একটি থান" ছিল। এই খানে ঈশ্বরভক্ত 

সুর্য্যকান্ত মাইতি মহ।শয় প্রতাহ 'ছুধ” দিতেন । তখন তার ছুদের ব্যবসায় 

ছিল। মূলতঃ তিনি খুব গো-ভক্তও ছিলেন । যনে মাঝে তিনি এইস্থানে 

এসে ভক্তিতে তন্ময় হয়ে একাকী বসে থ|কতেন। বাংল! ১৩৫৫1৫৬ সালে 

তিনি হ্বপ্রাদেশ প।ন সেই স্থানে ভক্তি অর্ধ নিবেদন কর।র | সেই সময ৫থকে 

তিনি ধৃুপ-বাতিসহ মিষ্টান্ন, দ্ধ, ফল ইত্যাদি দিতে আরম্ভ করেন। ১৩৫৭ 

সালে তিনি এই স্থান ইট দিয়ে গেঁগে দেন। ত|রপরে সেখানে স্গরশ্য 

অট্টালিকাঁমন্দির গড়ে ওঠে।  হিন্দ্-মুসলমান-খু্টানবৌদ্ধ প্রতি 

ধর্মাবলম্বীগণও এখানে আসেন। 

শ্ীন্ধ্যকান্ত ম|ইতি মহাশর জান|লেন যে এই খানে ভারতবর্ষের বহু 

প্রদেশ থেকে ভক্তগণ রোগ নিরামনের জন্য আসেন। বাঙ্গাল।র খ।াতন।ম। 

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দোপ|ধ্যারণ একবার জাপানী কয়েকজন 

প্রতিনিধিকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। এই স্থনিঞ্চলে পীর গোর|চদ 

সম্বন্ধীয় লোককথা প্রচলিত আছে। কথিত আছে, “ভর' প্রাপ্ত হলে 



গোরাচদ্দ পীর ১২৩ 

শ্রীনাইতি মহাঁশর যে কেন ব্যক্তির সঙ্গে ইংরেজী, হিন্দী, জার্মান প্রভৃতি 
যথোপযুক্ত ভর প্রশ্নের উত্তর দিঘে থাকেন | 

১৫। দেউলা 

দেউল। বা দেঝ|লয় ব। দেউলির়। "গ্রামটি দেগঙ্গ। থানার অন্তর্গত। এটি 
বাল|গু! পরগণ|র ব|জ! চন্ছকেতুর মন্দিররশোভিত গ্রাম প্রত্বতান্বিক 

গবেষণায় এখ।ন থেকেই 'গপ্ুযুগের নানা রকম নিদর্শন পাওয়া গেছে। 

রাজব|টা থেকে নধিবের দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার হতে পারে। মন্দিরের 
গায়েই পীর গোবাচ|দের একটি নজরগাহ অ|ছে। নজরগাহটির 

পাক] ঘর-স"্লগ্র জগির পরিম|ণ প্রান্প ছর কাঠা । তার সেবায়েত মোহাম্মদ 

কসিমুদ্দীন শ|হজী প্রথণ | নজরগ|হটি প্রথম দশনে হিন্দু মন্দির বলে ভ্রম 
হতে প|রে | সেব।নেতগণ এএ|নে গুতা ধৃপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করেন। 

১৬। লিংহ দরজা! 

বেড। চাপ|র রাজা চন্কেত্তুর রাজবাটার যে ধ্বংসাবশেষ আছে তার 
দর্ষিণ।”শে ঝা প্রাসাদের প্রাচীর স'লগ্র উচু জাএগার় গোলাকৃতি একটি 
নজরগাছ আহে। “ইপানে রাজার মংণে পীর গোরাচার্দ আলোচনায় 

বসেছিলেন বলে গ্রচপিত হখ।দ ' ভমির পরিম।ণ তিন কাঠা । জনসাধারণই 
এপ।শকার নেবাদেত। 

১৭। বেড়, ব।শতলা 

বসিরহ।ট মহনুম|র হাড়ে।র। থন|র অন্তর্গত লতারবাগান নামক গ্রামে 

ই স্থানটি অবস্থিত । «ই স্থ।নে বেড়,ক।শের দুইটি বহু পুরাতন ঝাড় থাকায় 
প নামকরণ হবেছে । জনসাপারণই এই নজরগাহের সেবায়েত। বাশী 

ফকির নামন এন ব্যক্তি পূর্বে এইথানে অবস্থান করতেন এবং নিয়মিত 

ধৃপ-বাতি দিতেন। এখনও ৬ক্তগণ সেখানে মানত|দি দিয়ে থাকেন। এরই 
একপ[শে অনতি দূরে বিখ্যাত লাল বা রাঙা মসজিদ এবং অপর দিকে পীর 
গে/রাচ|দের মূল দরশাহ অবস্থিত। স্থানটির জমির পরিমাণ প্রায় 

এক বিঘ।। 

৫ 

চা 
এর 



১২৪ বাংলা পীর-সাহিতো)ঃর কথা 

১৮। ম্েড়ারাশ 

বসিরহাট থানাধীন ঘোঁড়ারাখ নামক স্থানে আন্থমানিক দুই বিঘা জমির 

মধ্যে পীর গোর।চাদের নামে একটি নজরগাহ আছে । সেখ|নে একটি ফলক 

দৃষ্ট হয়। জনসাধারণ ত্রই নজরগ|হের সেবায়েত । 

১৯ খড় 

বসিরহাট মহকুম।র হ|সন|বাদ থানার অন্তর্গত এই গ্রামে প্রায় ১৫।১৬ বিঘ। 
জমি পরিব্যাপ্ত এক বিশাল বট গাছের নীচে পীর গোর|টাদের একটি নজরগাহ 

অবস্থিত। ইটের গথনিযুক্ত এই নজরগাহটি । এটি নির্ম/ণ করে দিয়েছিলেন 
মোহাম্মদ পঞ্চ সরদার। বর্তমান (১৯৭০) সেব|য়েতের নাম মোহাম্মদ 

সরুত্উল্লাহ, (৫*)। এখানে ভক্তগণ ধৃপ-ব|তি দেন, শিরনি, হাজত ও মানত 

দিয়ে থাকেন। উরসের দিন ১২ই ফাল্তন। অধুনা লেখনে বিশেষ অনুষ্ঠান 
হয় না। 

২০। নেহালপুর 

বসিরহাট থন।র অন্তর্গত নৈহ।লপুর গ্র॥মে পীর গে।র|চ।দের না“ম একটি 

নজরগাহ অ|ছে। প্রতি বংসর ১২ই ফান্ধন ত|রিখে উরস্ উপলক্ষ্যে এই 

গ্রামের মহ্্ষপুকুরের পাড়ে একদিনের মেল। বসে। মেল[টি সম্প্রতি আরন্ত 
হয়েছে । এই মেলায় প্র/য় পাচ শত|বিক জনসম|বেশ হয়ে থাকে । ভক্তগণ 
এখানে ধূপ-বাতি, শিরনি ও হাজত-মানতাদি দিরে থ|কেন। জনসাধারণ এই 

নাজরগাহের সেবায়েত । 

২১। বামনপুকুরিয়। 

বামন পুকুরিয়া গ্র/মটি মীনাথ। থন।র অন্তর্গত। এখ|নক।র নজরগাহ 
স্থানে প্রতি বছর চৈত্র মাসে পীর গোর।চ |দের তিরে|ধান উপলক্ষে; ছুই দিনের 
মেলা বসে । প্রায় ৫০০।৬০০ জন লে|কের সমাবেশ হরর । মেল|টি ছুই ধিন 

স্থায়ী হয়। এই গ্রামে মাত্র একৃঘর মুসলম।ন পরিব।র বাস করেন। শোন! 
যায় জনৈক হিন্দু কর্তৃক এই নজরগাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠচত্র মাসে পীরের 
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উরস উপলক্ষ্যে পার্খববর্তাঁ কুশাংরা নামক গ্রামের মুদলমানগণ এ গ্রামে এসে 

স্থানীয় হিন্দুগণের সহযোগিতায় উত্সবের আয়োজন ও উৎসব পরিচালন৷ 

করেন। অপরাহ্ছে উৎসবে যোগদ|নকারী মুদলমানগণ পীরের নজরগাহে 
জমায়েত হন এবং নান। বাগ্যভাগুসহ একটি শোভাযাত্র। করে গ্রাম পরিক্রমা 

করেন। শোভাযাত্রার পুরোভ|গে জনৈক ককির রঙীন কাপড়ে ঢাকা ক্ষীরের 
গামল! বহন করেন। এইভাবে গ্রাম-পরিক্রম। শেষে শোভাযাত্রাকারীরা 

দরগাঁহে ফিরে এলে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদরূপে উক্ত ক্ষীর বিতরণ কর! হয়। 

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গোরাচাদ পীরের নিকট টৈবেগ্য, ডাল! ও 

অর্থার্দি মনত দিয়ে থাকেন। [ পশ্চিম বন্ধের পূজ। পার্বণ ও মেল। (৩য় খণ্ড) 

১৯৫৩ খৃষ্টাব্দ] 

বাংলা ১৯৫৩ সালের ১২ই ফান্ন তারিখে শালিপুর গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ 

নরিম মে|ল। যে প্রার্থন। কবিত। রচন। করেছিলেন ত। এইরূপ 7 

হজরত পীর ?ৈয়ঘ গোরার্টা সাহেবের উরস শ্ররীফ। 
শুভ ছোন্দল। 

আবার এসেছে রে চির বসন্ত 

বাকই ফাস্কন গোরাচাদ বাবার 
স|দি ম|ঝ|র শরীফের ডাক ॥ 

এস পরেন বুলবুল করে৷ নাকো তুল 

আব্।স আলি ওরফে “গে|রাচাদ” বলে 

কঠ ফাটিরে ডক ॥ 

এস এস ইংর।জ এস খৃষ্টান 

এস হিন্দু মুসলম|ন॥ 

একই স্থ্টির শ্রেষ্ঠ আমরা; 
পাক পবিত্র হয় সমান ॥ 

অ|জই এই দিনে বেহেস্ত স্বর্গ হতে 

অ।মবে নেমে হাডোরার 

মহান বীর গোর।চাদ পীর । 



১২৬ ব/ংল। পীর-সাহিতে)র কথা 

: তব আশীর্বাদের ধার! সুন্দর করে মন, 

আজই এই বার্গবপুরের বন। 
অতি মনোরম নীল গগনের তারা, 

তব সমাধি মন্দির ধয়ে আমরা পাপী অন্ৃতাপি, 

যাব সে ত'রে কোকিলের কুহু কুহু স্বরে | 

তব গোলাপ চাপা জব। বকুল মুকুল ঝরে। 

তোমার দরশন আসে রওজা মোবারক পাশে, 

এত তব ত্বন্দর বাতি ॥ 

গোলাম সেখ কালু আসি জ্বাল[র ধৃপ-ধুন। 
আর মোমের বাতি । 

ভক্তগণ যত তোম।র প্রেম ভক্তিতে রত, 

তোমার চরণ-ধুলি লইব অঙ্গে তুলি, 

যোগী, খষি, মুনি শোন|বে প্রতিধ্বনি 

পৃথিবীর বুকে হড়িখে থাক, 
সমাধি মাঝার শরীফের ড|ক ॥ 

হড়োয়া এরীফ ॥ 

হজরত পীর পৈয়দ গোরাটাদ নাহেবের উদ্নমূ মোবারক 
শুভ হোন্দল। 

শীতের কঠোরত। ভূলে বসন্তের মহু়। তুলে 
ফুলে ফুলে গাহিছে ভ্রমর গুণ গু৭, 

এলোরে বসন্ত প্রেম ডালি হাতে নিয়ে 

পুষ্প ভরা বারুই ফান্তন। 
কু মাঝারে থ|কি গাহিছে বুল বুল 

পাখী: করো নাকো ভুল, 
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অ।ব্বাস আলি শুধু গে/রাচাদ নয় 

ওয়ে অ।সয।নী এক ফুল। 

শুনিয়। মধুর তন লইর ক্ষুর্র প্রাণ 
আনিয়।তে অর্থ ডালি, 

(প্রম পুম্পে গাথিয়ছি মাল। 
নাহি মম চাখেলি শেফালী । 

রজ। মহ।জন আর সাধ।রণ 

অর্থকে চেনে প্রাণ হতে বড় করে, 

দরবেশ বাদশ। অব অলি আল্লা 

ব।স করে নিলোভ অন্তরে । 

বুঝি তাহ অ।জ ওগো মহ।র।জ 

অ।নিয়াছি ক্ষুত্র অর্থ, 

তে'ম।রি ডাকে অ।জ হুলি শত কাজ 

হুর পীর ছ।চড় স্বর্গ । 
তুমি যে খান তাহ।রই সমন 

হয়ন। কিছুরই তুল), 
জপে তপে সাজ অকলেরি মাঝ 

প্রেম তাহ ছরমুলা। 

বন্ধু যে যত সাক্ষাতে শত 

ভূলো।ন। পীরের ডক; 

এই মাধুরী ভর]! বসন্তে চির অনন্তে 
বজিছে পীরের ঢাক । 

ধরার মাঝে ধরিতে গিয়। 

অধর|তে পেল।ম আলো, 

শুধু চাদ-তারা নয় আলোকে সেথায় 
তাইতে। বেসেছি ভালো । 

শত সখ দুখ ভূলে হাদয় তুয়ার খুলে 

গ।হিলম ছন্দ বিহীন গুন, 



১২০ বাংল! গীর-সাহিত্যের কথ 

কহিলাম ভাষাতে অতুল আশাতে 
তুমি যে সাগরসম করুণ। 

(মাজমপুর পীর সেবায়েত সংঘ। মোহাম্মদ মুজিবর রহমানের মজলিস 

হইতে । প্রধান পরিচালক মোঃ দরবেশ আলি । ) 
১২ই ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় বারাসত চাপাডালির মোড়ে এক 

সমাবেশে "শাসন" গ্রাম নিবাসী ফকির তৈয়েব আলি (৪০) নিজেকে পীর 

গোরাচাদের ফকির বলে পরিচয় দ্িলেন। তার হ|তের একাট ব্যাগে লেখা 

ছিল “পীর গোরাচাদ সেবা! সমিতি” । তিনি নিয়লিখিত গ!নটি গ|ইলেন,_ 

মরুতে এলেন মোহাম্মদ মথ,র।তে এলেন শ্ঠাম। 

ইমান খেলা! খেলেন রস্থল লীলা খেলেন ঘনশ্ঠাম ॥ 
মা খোদেজ! পাগল হল নবীর প্রেমে মদিন|য়। 

বাশীর স্থরে প|গল হরে রাধা চলে যমুনায় । 

ছুই র|খালে মজিয়ে মূন গরু আর ভেড়ী চরায়॥ 

আয়রে তোর দেখে যারে হিন্দু আর হমোছলমান। 

মদিনা আর মথুর।, হর যে সেখ। যুগল মিলন ॥ 
বলরাম আর বঙ্গধাম, রখুরাম আর বলরাম । 

ইমান খেলা খেলেন রহ্থুল লাল খেলেন ঘনশ্ঠ।ম ॥ 

একই মায়ের ছেলে নের। একই শ্ন্য করি পান। 
একই মারের দুগ্ধ পিরে শোর! হিন্দমুসণম|ন ॥ 

ভুলে গিয়ে রেধারেি হিন্দ্ুগডান আর পাকিপ্তান। 

ভুলে গিয়ে রেষারেষি পড় বুবাণ আর যে পুরান ॥ 

মরুতে এলেন মোহাম্মদ নখরাতে এলেন হাম । 

ইম।ন খেল! খেলেন রন্থল লীল। খেলেন ঘনশ্যাম ॥ 

“এইরূপ ছোট ছোট গীতসমষ্টি' অশেক ভ্র/নাম।ন ফকির গেছে বেড়ান 

বলে শোনা যায় । তাছাড়া পীর গোর।চ|দের নমে রচিত নিম্লিখিত স্বয়ং 

সম্পূর্ণ গ্রন্থগুলির সন্ধ/ন পাওয় গেছে )-- 

১। পীর গোরাচাদ প।চালী : মহম্মদ 'এবদেল। 
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২। পীর গোরাচাদ পাচাদী £ মূনশী খোদ! নেওয়াজ 
৩। বাংলার পীর হজরত গোরাচাদ রাজী £ আব্ংল গফুর সিদ্দিকী, 
৪। গের।চ|দ ও চন্দ্রকেতু £ মোহাম্মদ হরমুজ আলী। 

উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহের সংক্ষি্ধ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল। 

১। পীর গোরাষ্টা্ষ পাঁচালী কাব্য 
পীর গোর|চদ পাঁচালী কাব্যের রচয়িতা কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা। 

কবির জন্মভূমি বলিরহাট মহকুমা'র হাড়োম] থানার অন্তর্গত পিয়ারা নামক 
গ্রাম। পীর গোরাচাদের শেষ খাদিমদার শেখ দ|রা মালিকের মধ্যম 
পুত শেখ লাল, কবি এবাদোল্লার পূর্ব পুরুষ । বাঙ্গাল! ভাষা ৭ সাহিত্যের 
অগ্ততম শ্রেষ্ঠ সাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্ সাহেব ত!র অনুজ | তীর জন্ম 
ও এুতুতর তারিখ জানা যায়নি। তবেকতার কাব্যরচন।র তারিখ অনুযায়ী 
জানা যায় তিনি খুষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধক|লের শেষ দিক পর্য্যস্ত 
জীবিত ছিলেন। 

ত/র পুস্তকখানি মুদিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ । আকৃতি ১০” ৮৬* | পীচালী 
ক.বাথ|নি যথাক্রমে হাম্দো. নায়াত ও গল্প এই তিনটি অংশে বিভক্ত। 
হ|ম্দো ও নায়/তের মূল বক্তব্য হল আল্লাহ-বন্দনা। এতে উৎসর্গপতর ও 
ভূমিকা (গদ্যে লিখিত) আছে। সমগ্র কাব্যখানি হেমেটিক রীতিতে 
ছিপদী ও ত্রিপদী পয়।রে লিখিত । এই কাব্যের ভণিতার নমন" এইরূপ, 

ভাগ্যমন্দ হয় য|র, বুদ্ধি লোপ হয় তার 

নাহি আসে গোরায় মিলিতে। 

হীন এবা।দ|ভা কয়, ভরসা করি খোদায় 
মরিবে শেষে গোর।র হাতে ॥ 

কিংবা, 

ভেঙ্গে পড়ে কে।ট|ঘর, ভাগে লোক পেয়ে ডর 

ফাক পেয়ে চুরি করে চে|রে। 
গোরার চরণ তলে, হীন এবাদোল্লা বলে 

ঘটে ইহা গোরার জেকেরে । 



১৩০, বাংলা পীর-সাহিত্র কথা 
শি 
৬ 

এই পাচালী কাবে/র প্রতি পংক্কিতে আছে যে।ল অক্ষর । প্রথম পংক্তির 

শেষে এক ফ্লাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে ছুই দ্াড়ি। কয়েকটি চরণের 
মাঝে মাঝে বড় হরফের দু'একটি করে শব আছে । কবি একই শব ছু'বার 

না লিখে একটির পরিবর্তে '২* ব্যবহার করেছেন | 

কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেবের "পীর গে|ব[চাদ পচ/লী কাব্য' চব্বিশ 

পরগণার চলতি মুসলমানী বাংলা ভাষায় রচিত। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল এবং 
তাতে অ|রবী-ফারসী শব্ধ ব্যবহারের প্রবণতা কম। শব্দ যোজনায় দুর্বলতা 

বা বর্ণাশুদ্ধি তেমন নেই। তার কাব্য বধিত কাহিনীর চুম্বক এইরূপ )_- 
মক্কার করিমোল্পার পুত্র আব্বাস 'আলি, আল্লাহ, তা'লার সাধন-ভজনে 

মশ্ব। একদিন তিনি হিন্দুস্তানের অন্তর্গত বালাগ্ডা। পরগণায় ইসলাম ধর্ম 

প্রচার করবার জন্য আল্লাহ-নির্দেশ প্রাপ্ত হন । তিনি হিন্দুন্তানে এসে গাজীপুর 

হয়ে সিলেটে অ(সেন এবং সেখানে পীর শাহজাল|লের নিকট শিশ্তত্ব গ্রহণ 

করেন। দীক্ষান্তে ফিরে যান মক্কায় এবং স্খোনে মাতা-পিত|র সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করে করিমোল্লার পালক-পুন্র ছোন্দলকে সহচররূপে নিয়ে বালাগ্ডা পরগণায় 

এসে উপস্থিত হন। পথিমধ্ো তীদের সঙ্গে আরও স্থফী ফকিরের সাক্ষাৎ হয়। 

বালাগ্ডা পরগণার এয়াজপুর নামক গ্রামে এসে পীর গোরাচাদ, 

সেখানকার রাজা চন্দ্রকেতুর কাছ থেকে নজরানা আদা'য়র নির্দেশ পাঠালে 

তাঁদের মধ্যে বিবাদের স্ত্রপাত হয়। ক'য়কটি অলৌকিক শক্তির পরিচয় 

দিয়েও.তিনি র|জাকে বগ্ঠযতা ত্বীকার করাতে পারেন না। ফলে উপস্থিত 

হয় বিবাদ এবং সেই বিবাদের পরিণতিতে রাজা ও তার পরিবারবর্গ 

দহ-ডূবিতে ধ্বঃস প্রাপ্ত হন। পীর গোরাচাদ সেই রাজার অন্ুচর ও সহযোগী 

যোদ্ধা হামা-দামা এবং আরো! কয়েকজন টদত/কে নিপন করেন। তীর সঙ্গে 

শেষ যুদ্ধ হয় হাতিয়াগড়ের রাক্ষস-রাজ অ|ক]নন্দ ও বাকনন্দের সঙ্গে । এই 

যুদ্ধে আকানন্ব-বাকানন্দ নিহত এবং তিনি গুরুতররূপে আহত হন। অবশ্থু 

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তিনিও দেহতাগ করেন। দেহত্যাগের পুর্বে 

তারই নির্দেশমতন স্থানীয় ব1সিন্ন। কিন ঘে!ষ ও কালু ঘোষ তার মৃতদেহ 

সমাধিস্থ করেন । 

কবি মোহাম্মদ এবাদোল্লা প্রত্যক্ষভবে পীর গোর]চ1দের মাহাত্ম্যকথ। 

'গ্রবং পরোক্ষভাবে আল্লাহ, তালার মাহাজ্মা কথা প্রকাশ করেছেন। 



গোরাচাদ পীর ১৩১. 

গল্পগ্রস্থনে কবির নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। কবির ভণিত৷ থেকে জানা যায় 
অন্তরতঃ তিনি ছিলেন একজন ভক্ত | “হীন এবাদোল্লা কয়” উক্তি থেকে 

অ|রো৷ বোঝা যায় যে তাঁর মন ছিল বৈষ্ণবস্থলভ ভাবাদর্শে উদ্ধদ্ধ। এই 
কাব্যে বর্মিত অলৌকিক কীন্তিকলাপ “সেক শুভোদয়া-গ্রন্থে বর্ণিত অলৌকিক 
কীন্তিকলাপের কথাকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা লক্ষণ সেন বিস্মিত 

হয়েছিলেন শেখ সাহেবের অলৌকিক কার্যাবলী দেখে, আর বাজা 

চন্ত্রকেতুও বিস্মিত হয়েছিলেন পীর গোর|চাদ ক্তৃকি প্রদূশিত অলৌকিক 
কার্যাবলী দেখে । 

২। পীর গোরা্ঠাঘ পাঁচালী কাবা 

পীর গোরাচদ পাঁচালী কাব্যের অন্যতম রচয়িতা কবি মুন্শী খোদ! 

নেওয়াজ। তিনি তার আহ্ম পরিচয়ে লিখেছেন ৮ 

জেলা বর্ধমানের বাহাছুরপুরে ঘর * 

ওরফে খেজুরহাঁটি সবারে জানাই ॥ 

পরগণা খগডঘোষ জাহের আছে ভাই * 

কবির পিতার নাম একরামদ্দিন । তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি মধ্যম । 
পত্রিশ পৃষ্ঠায় মুক্তিত তার পাচালী কাব্যখানি হামদো-নায়াত এবং কেচ্ছা 

এই ছুইভাগে বিভক্ত । আকুতি ১০” ৮৬২” ইঞ্চি বিশিষ্ট। -'তে ছুটি গান 
আছে। একটির রাগিনী বেহাগ, তাল আড়া। অন্ত গানটি একটি ধুয়া । 

প্রতি অনুচ্ছেদের আ.রন্তে পয়ার বা ত্রিপদী বলে উল্লেখ আছে। প্রথম 
পংক্তির শেষে ছুই ধ্লাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারকা চিহ্ন । কোথাও 

বা “কম'র ব্যবহার আছে। 

পাচালীখানি বাঙ্গালা-মুসলমানি ভাষায় রচিত, কিন্তু সে ভাষা তেমন 
প্রাঞ্ল নয়। এতে আরবী, ফারসী, হিন্দি প্রভৃতির সাথে কিছু ইংরেজী 
শব্ও ব্যবহৃত হয়েছে । শব যোজনায় দূর্বলতা আছে, আছে প্রচুর বর্ণাশুদ্ধি। 

বর্ধমানের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবও এতে পড়েছে । পংক্তির শেষে মিল 

ঘটানোর জন্য কোথাও কোথাও কবি অসমাপিক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। 



১৩৯. বাংল। পীর- সাহিত্যের কথা 

তার কাব্যে ব্যবস্ত ভণিতার নমুনা এইরূপ ২ - 

হীন খোদ। নেওয়াজ কহে আমি গুনাগার। 
না জানি কি পরকালে হইবে আমার * 

মুন্সী খোদা নেওয়াজ সাহ্ে-লিখিত পাচালি ক|বেঃর কাহিনীর 
চুক এইবূপ 7 

আল্লার ফরমান পেয়ে দি্ীর পীর গোরচ]দ বালাণ্ডা পরগণায় 
এলেন। বালাগ|র র|জা চন্দ্রকেতুকে প'র বশ্ঠতা ম্বীকার করতে 

বললেন। রাজা বশ্ঠতা শ্বীকার করলেন না। ফলে রাজ পীর কর্তৃক 
অভিশগ্ড হলেন এবং সপরিবারে ধ্বংস হয়ে গেলেন। রাজার অন্গগত হামা 

ও দাম নামক বীর ভাতৃদ্বয়ও গে|রাচ'দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত হল। দক্ষিণ 
অঞ্চলের অধিপতি দক্ষিণ রায় অবস্থা বুঝে নিয়ে, তার রাজে;র অর্ধেক 

পীর গোরাচাদের জন্য ত্যাগ করে তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্ত 

হাতিয়াগড়ের অধিপতি রাক্ষস-রাজ অ|ক!নন্দ এবং তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বাকানন্দের সঙ্গে পীর গোরাচদের তৃমূল সংগ্র/য হয়। এই যুদ্ধে আকানন্দ 
ও বাকানন্দ নিহত হন আর পীর গোরাচণাদ গুরুতরভবে আহত হৃন। 
অবশ্য কয়েক দ্রিন পরে তিনিও দেহত্যাগ করেন। তার ইচ্ছানুস।রে স্থানীয় 

অধিবাসী ভক্ত কিন ঘোষ ও কালু ঘোষ, পীর গোর[চাদের দেহ 
বালাগ্ডাতে সমাধিস্থ করেন । 

পীর গোরাচা দের শ্রন্তেকালের বহুদিন পর একব|র বালা পরগণায় 
বাঘের নিদারুণ উপদ্রব দেখা দেয়। প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে ব্যথিত পীর 
গোরাচণাদ অন্তরীক্ষ থেকে বাদশাহ দ্বারা পের়।র শাহকে বালাগা পরগণায় 
শ/সনকর্ত। নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। পেনারশাহ, খুব প্রজা! হিটতষী 
ছিলেন। তিনি সেখানকার অনেক স্থানের বন কাটিয়ে সকলের 

বসব/স-উপযোগী করে দেন। প্রজাগণ স্থখে বাস করতে থাকেন । কালক্রমে 

দুষ্ট, লোকের প্রভাবে সেখানে দেখা দেয় দারুণ অশান্তি। পেয়ার শাহ, 
শাস্তি কিরিয়ে আন্তে যথাসর্বস্ব পণ করেন. প্রজা-হিতৈষী পেয়ার শাহ. 
জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য এক বিশ|ল দীঘি খনন করান। কিন্তু অবস্থা 

এমনি দাড়ায় যাতে সেই দীঘির জলে ডুবে তাকেই আম্মহত্যা করতে হয়। 

এর পর সেখানে আবার অব্াজকতা৷ নেমে আসে। 



গোরাচাদ পীর ৮ 

পীর গোরাট|দ পুনরায় মীরখা নামক স্থানীয় এক সাধু ব্যক্তির সহায়তা 
নিয়ে সেখানে শৃঙ্খল! ফিরিয়ে আন্তে সচেষ্ট হন। মীর খা দরিদ্র হয়েও 

পীর গোরাচাদের প্রতি আন্তরিক আস্থাবান ছিলেন। তাকে সথে নিয়ে 
পীর সাহেব অলৌকিক শক্তির প্রভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে 

সেখানে শান্তি ফিরিয়ে আনেন। সেই সমর থেকে তার সমাধিস্থানে হিন্দু 
মুসলিম ভক্তগণের দ্বার। জিয়।রত অনুষ্ঠান উদ্যাপনের সুত্্পাত হয়। 

পীর গেরা5দের ক।হিনীতে দেখা যায় প্রত্যক্ষভবে তার এবং পরোর্ষ- 
ভাবে আল্লহ তা'ল।র মাহ|আ্/-কথা প্রকাশিত হয়েছে । কাব্যের প্রারন্তে 

কবি গেয়েছেন, 

পহেল! আরন্গ করি ন।মেতে আল্লার ॥ 

চৌন্দভুবন বিচে যার অধিকার * ইত্য।দি। 

কবি ভণিতায় য। বলেছেন তা এইরূপ; 

কবি খোদ। নেপয়জ কণ, ভাব রে মন খোদ[তালায় 

জনম মে।র গেল যে বিদলে॥ 

থ|কিতে 'এ জেন্দেগী, করিবে ঘে বন্দেগী, 

তে।রে যাবে পরকালে + 

কাব্যথানি পাঠক।লে পাব খেখচাদের অলেঃকিকি শক্তির পরিচয় 

বিশেষ ভাবে প15য়। বায় । তার বীণযোদ্ধ। রূপ সকলকে সহজে আকৃষ্ট 

করে। ব।রত্ব কখ। শুণব|র স্বভাবসিদ্ধ আগ্রহ অনেক আ।নুষের। এ কাহিনী 

তর পরিতৃপ্তি দন করে। একে পার গের।০।দ চরিত বল্লে অত্যুক্তি 
হবে ন।। এই ক|হিনী পথ করতে করতে ত।র প্রতি একট। সমীহভাব 

জ|গে। মুল চরিত্র পার গেরাচ।ধের মৃত্যুতে করুন রূসাভাসের উত্রেক 

হয়। এই কাহিনীতে দেখ। ঘ|র যে, তীর শ্ত্যুর পরও তার ক্রিরকলাপের 
অবসান হয়নি । নান। রূপ বর্শন। থেকে বোঝা যায় যে, তার অলৌকিক 

কীত্তি সমগ্র কাহিনীকে অবর্ষণীয় করে রাখতে সমর্থ হয়েছে । রসবিচারে 
কাব্যখ।নি মিলনান্ত পঝ|রে পড়ে। কাহিনীতে ঘটন।র অবতারণার সাথে 

অস্কিত অন্যান্ত চিত্রে কবির বাশুব দৃষ্টিউর্গির তেমন কিছু পরিচর পাওরা 

যায় না। গল্প গ্রশ্থনেও কবির নৈপুণ্যে যখেষ্ট অভ দেখা যায়। মানব 



১৩৪ বাংল! পীর সাহিত্যের কথা 

চরিজ্রের পাশে আছে রাক্ষস-রূপী মানবের চরিত্র, আর আছে হিন্দু ও 

মুলমান উভয় সম্প্রদায়ের চরিত্র। দু'একটি চরিত্রে বৈষয়িক সুক্ষ্বুদ্ধির 
পরিচয় বর্ণনা লক্ষণীয়। হাতীগড় নামক স্থানে একটি ঘটনায় মনুষের প্রতি 

মানুষের মন কতথানি সন্দিহান হয়েছিল তার নমুনা এইরূপ 7 

মোমিন বলে দেওয়ান সকল আমি জানি॥ 

পরের দায় পরে মজে কে|খাও না শুনি * 

আম|র তলব চিঠি তুমি কেন যাবে॥ 
বুঝিবা ফিকির করে খানা ,পানি খাবে * 

খোদ। নেওয়াজের এই কাব্যে বণ্িত কাহিনীর যে অলৌকিক ঘটনার 

বিবরণ আছে তা! “সেক শুতোদয়ায়” শেখ কর্তৃক প্রদরশিত অলৌকিক ঘটনার 
বিবরণের সঙ্গে তুলনীয়। একটি কাহিনীর তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
এইরূপ ; 

চন্দ্রখেতু নামে রাজায়, কত সাজ! দিল তর, 
গোরই পীর মকবুল খোদার * 

তবু রাজা করে হেলা, পরকাইল লোহার কলা, 

বেড়ায় ফুল ফুটিল ঠাপার ॥ 

"সেক শুভোদয়াতে" দৃষ্ট হয়, রাজা লক্ষণ সেন, শেখ সাহেবের অলৌকিক 
শক্তিতে প্রথমে সন্দেহ করেছিলেন। পরে তিনি দেখলেন “গচি'-মাছ মুখে 

একটি সারস পাখীকে । শেখ সাহেব, রাজাকে বিশ্মিত করে এমন অলৌকিক 
শক্তির পরিচয় দিলেন যাতে তার আদেশে উক্ত সারস পাখীটি নিজের আহার্ধ্য 

মাছটি মুখ থেকে ফেলে উড়ে চলে যায় । 

অনুরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক ক|হিনী আর যে সব কাব্যে পাওয়া 

যায় তাদের কয়েকখানণির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল+_- 

১। পীর গোরাচাদ £ মহম্মদ এবাদোল। 

২। মানিক পীর £ মোহম্মদ পিজিরদ্দিন 

৩। বড় সত/পীর ও সন্ধ্যাবতী কন্য।র পুথি : কুষ্হরি দাস 
ও৪। পীর একদিল.শাহ £ আশক মহ।'্মদ 
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৫ | গাজী-ক|লু ও চন্প।বতী £ আবছুর রহিম 
৬। রায় মঙ্গল কাব্য কষ্চরাম দাস 

৭। গাজী সাহেবের গান £ নগেন্দ্রনাথ বস্থু করুক সংকলিত প্রভৃতি । 
বিষয়টি তুলন।মুলকভাবে অগ্ধাবন করলে দেখ! যাবে যে অনুরূপ ধরনের 

গল্লাংশ রামায়ণ, মহাভারত, শেক্সপীয়রের টেন্পেষ্ট, থৃষ্ঠীয় কিছু কিছু ধর্মগ্রস্থ, 
কাব্য প্রভৃতিতে লিখিত হয়েছে । বল! বাহুল্য, মধ্যযুগীয় সমস্ত দেব-দেবী 
বা তদ্স্থানীয় চরিত্র-ভিত্তিক 'প্রায় সমস্ত কাব্যে এই বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। 

৩। বালাগুর পীর হজরত গোরা রাজী 
এই গ্রন্থের রচরিতা আন্দ,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১ল। 

কাতিক তারিখে বসিরহাট মহকুমার বাছুড়িয়া থানাবীন খাসপুর নামক 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রথম যছুরহ|টি গ্রামের পাশে অবস্থিত। তার 

পিত।র নাম মুণশী গোল/ম মাণুল। সিদ্দিকী । অব্দল গফুর সিদ্দিকী সাহেব 
অনেক গবেষণ|মূলক প্রবধ্ধ পিখে গেছেন। তাকে কেউ কেউ অগ্গসন্ধান- 

বিশারদ বলে আখ। দিরেহেন। 

একক।লে আব্বু, গফুর সিদ্দিকী সাহেব শিন/লদহ অঞ্চলে চিকিৎসক 

হিস|বে খ্য।তি অঞ্জন করে ছলেন, যাতে তিনি ডাক্ত।র বলে পরিচিত হন। 

“মোহাম্মদী, মে|ছলেম্ হিতৈধষী, 70116 7১111301140. প্রভৃতি পত্রিক।র 

সংস্পর্শে এসে তিনি স।হিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি 1বশেষভাবে আগ্রহশীল 

হন। বঙ্গবসী, সঞ্জিবনী, হিভব[দী, দৈনিক বস্থমৃতী, ধ্দনিক নায়ক, টনিক 

সোলতান প্রভৃতি পত্রিক।র সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল। পরবন্তীকালে তিনি 
পুথি সাহিত্যের সংগ্রহ ও গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং কতিপয় পুথির সম্পাদন! 

করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাহার দীর্ঘকালের সম্পর্ক 

ছিল এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিনির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 

ছিলেন।” 
“তাহার পিত। মুননশী খে।লাম মাগল! সিদ্দিকী কলিক।তার কে|র-অ।ন 

শরীক ও পুথ প্রক|শন। ব্যবস|য়ে লিপ্ত ছিলেন। খাষপুরে শৈশৰ 
অতিবাহিত করির! ৬1: সিদ্দিকী কলিকাতার গনন করেন। তথার স্কুলের শিক্ষা 

সমাপ্তির পর চিকিংসা-শান্বে শিক্ষা গ্রহণ করেন । ছুই বংসর চিকিৎস।শান্ে 
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শিক্ষ। গ্রহণের পর কলিকাতার শিয়ালদহ-অঞ্চলে তিপি চিকিৎসা 

ব্যবসার শুরু করেন। অতঃপর ১৯০৫ সালের ম্বদেশী আন্দেলনের সময় 
তিনি স্যার স্ৃরেত্দ্রনাথ ব্যানাজ্জি ও মরহুম আব্,র রহ্থলের নেতৃতে 
রাজনীতিতে যোগদ।ন করেন এবং তেজন্বী বক্তারূপে খ্যাতিন/ঙ করেন।” 

[ আজাদ পত্রিকা! ] 
আব,ল গফুর সিদ্দিকী স|হেব দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ খুষ্টরব্ের ২রা 

এপ্রিল তারিখে বাইশ পুরুষের ভিটা ত্যাগ করত: পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ 
বর্তমান বাংল। দেশে সপরিবারে গমন করেন। সেখানে খুলন। জেল।র 

অন্তর্গত দামে|দর নামক গ্রামে তিনি বসতি স্থাপন করেন। উক্ত গ্রামেই 

তিনি ১৯৫৭ খুষ্ট/ব্দের ২০শে সেপ্টেঘর তারিখে পরলেক গমন করেন। 

তার সাহিত্য-কীত্তির মধ্যে বালুর পীর হজরত গোর|চ | রাজা" ছাড়। 
শহীদ তিতুম।র, লায়ল। মজন্ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সাহিত্য পরিৰ? ও অগ্যান্ত 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ খুবই মুল্যবান। তিনি ন|মের সঙ্গে খে ডক্টর 
অর্থাৎ ডি. লিট. খেতাব ব্যবহ|।র করতেন ত। তিনি কে|খার কিও|বে 

পেয়েছিলেন ত! জন। যায় ন।। ভ|রতের কমিউনিষ্ট প1টর প্রতিষ্ঠ।তা 

মুজক্ধর অ।হমদ স।হ্ব,.বিনি যৌবনে বর্শ।য় মুসলম|ন স।ত্ত/; স।মতির 
সঙ্গে বিশে ভাবে জিত ছিলেশ, তিশ এটকে কোনে। বিখবিগ্য[লর 

কর্তৃক, প্রদত্ত উপাধি“নর বলে আমার কাছে অভিণত প্রকাশ 
করেছেন । 

"বালগুর পীর হজরত গোরাচ |দ র|জী” নামক মুদ্রিত পুস্তকখানি 
৮৬ পৃষ্ঠঠ সমন্থিত। পুস্তকের আরুতি ৭*৮৫" বিশিষ্ট । গ্রন্থথ/নিকে 

উপক্রমণিকা, জীবনী ও উপসংহ|র এই তিনটি প্রধান অর্গে বিউক্ত বলে ধরা 

ঘায়। জীবনী অংশে অনেক খিরোন/মা দিয়ে তিনি পীর গেরাচ |দের 
অলৌকিক কান্তিকলাপপূর্ণ কাহিনী বিবৃত করেছেন। এই কাহিন।গুলিকে 
লোককথ| পর্যায়ে নেওর। যাবে ন|। কারণ সিদ্দিকী সত্ব এ গ্রন্থকে 
মনেকগুলি প্রামাণ্য থ/পঞ্রার ভিত্তিতে লিখিত বলে উক্ত গ্রঙ্থেই উল্লেখ 

করেছেন। 

্রন্থথানি আধুনিক সাধু-ব।ধ।ল। ভাষ।য় পরল গগ্যে রচিত। গন্প বলার 
ভ্গিতে পীর. গোরাচদের জন্ম থেকে মৃত্যুক।ল পধ্যস্ত সংঘটিত কাহিনী এই 
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গ্রন্থে পরিবেশন করা হয়েছে । কথোপকথনের অন্্ততিতে কাহিনীটি বেশ 
স্থখপাঠ্য এবং চিরাচরিত প/চালীক[রগণের ন্যায় ধর্মভাব জাগরণের প্রবল 
প্রবণতা ন1 থাকায় ইসলামী কাহিনীতে একটি নতুন ম্বাদ অন্থুভব করা যায়। 
সরস ভঙ্গিম।য় লিখিত গ্রন্থখ|নি বিশিষ্ট সাহিত্য গুণ সমন্থিত হয়ে উঠেছে। 

আব্ব,ল গফুর সিপ্দিকী সাহেব যে কাহিনী পরিবেশন করেছেন তা 
সংক্ষেপে এইরূপ 7 

হিজরাব্দের ৬৯৩ সালে ২১শে রমজান তারিখের প্রাতঃকালে শিশু 
আব্বাস আলী আরবের মক্ধ1! নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আব্বাস আলীই 
পরবর্তীকলে পীর গোর[চদ ন|মে পরিচিত হন। তার পিতা হজরত 
করিম উল্লাহ্ ছিলেন শহীদ হজরত হোস|য়েন রাজীর অণঃস্তন বংশধর এবং 
তর গর্ভধারিণী হজরত ম।য়মুনা সিদ্দিক। জন্মগ্রহণ করেছিলেন হজরত সিদ্দিক 
আবুবকরের অধঃন্তন বংশে । আন্ব।স আলীই তার পিত। মাতার প্রথম 
অস্তান। 

৬৯৭ হিজরাব্দে মাত্র চর বছর বয়সে তিনি শিক্ষারস্ত করেন এবং ৭০৬ 

হিজরাবে মাত্র বারো বছর বয়সে তার শিক্ষ/লাভ সমাপ্ত হর। কোরান 

হাদিছ শরীফের উপর ত/র দখল আ(সে, ব]াকরণ ও অধ্ধ শাপ্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান 
লাভ করেন এবং কেকাহ্ শাস্ত্রে তর অশাব জ্ঞান জন্মে 

৭০৭ হিজরাব্দে তর সংস|র বৈর|গ্য পরিলক্ষিত হর। নাম।জ, রেজা, 

কোরান-মজিদ এবং তসওক শাপ্রের আলোচনার তিনি মগ্ন থাকৃতে 

ভালবসতেন। হজরত করিম উল্লাহ ও তদীর পত্রী, পুত্রের ভাবান্তর দেখে 

উদ্দিগ্ন হলেন। পুত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখ। সন্বেও ৭১৮ হিজরাব্দের এক 
রাত্রে নিত্রিত ম/তা-পিতাকে রেখে আব্বাস আলী গৃহত্যাগ করেন। 

কিশে।র আব্ব।স আলী বিরামহীন ভাবে পখ চল্তে চল্তে ক্লান্ত হয়ে 

পড়লেন। বিআামের জন্য একস্ানে অবস্থানক!লে নিদ্রিত অবস্থায় শ্বপ্রে 

এক দরবেখকে দর্শন এবং তার আশীর্বাদ ল[ভ করলেন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি 

নিজেকে এক পর্মফুটিরে শার়িত দেখলেন। এটি একটি আশ্রম । আশ্রমের 

দরবেশ বিখ্য/ত হজরত সৈয়দ শ।হ. জালাল রাঁজী এমনি । সেই দরবেশের 

নিকট তিনি ৭০৮ থেকে ৭২ হিজর|ব্দবের মধ্যে কাদেরিয়া তরিকা মতে 

শিক্ষ/লাভ করে আধ্যাত্মিক জীবনে চরম উন্নতি লাও করেন । 



১৩৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ। 

এদিকে আব্বাস আলীর গৃহত্যাগের পণ রাত্রি প্রভাতে পুত্রকে 
দেখতে না পেয়ে সৈয়দ করিম উল্লাহ, বুঝলেন যে খচায় আবদ্ধ পাখী শিকল 
কেটেছে। হজরত শাহজালাল রাজী নিজে মক্কায় এসে সৈয়দ করিম 
উল্ল/হকে আব্বাস আলীর শিক্ষালাভ করার কথ প্রকাশ করেন। পরে তিনি 
সৈয়দ করিম উল্লাহকে আরে তিনটি পুত্র ও একটি কন্ালাভের আশীর্বাদ 
করে যান। | 

হজরত শাহ জালাল রাজী তদীয় খুল্পতাত হজরত শাহ সৈয়দ কবীর 
রাজীর আদেশক্রমে হিন্ৃস্তানে ইসলাম ধর্ম প্রচার|র৫ধে গমনের জন্য উদ্ঘোগ 
করলেন। তংপূর্বে হজরত আব্বাস আলী মন্কায় এসে মাতা-পিতা ও ভাই 
তগিনীগণের সহিত সাক্ষাত করলেন, পুত্রকে দেখে মাতা-পিতা আনন্দে 
কেঁদে ফেললেন। 

কয়েকদিনের মধ্যেই আব্বাস আলী বিদায় গ্রহণ করে রওয়ান৷ হওয়ার 

জন্য প্রস্তত হলেন । হজরত করিম উল্লাহের পালক পুত্র আবছুল্লাহ, হজরত 

আব্বাস আলীর সংগে যেতে ইচ্ছা! প্রকাশ করলেন। পুত্রের মঙ্গল ভেবে 

হজরত করিম উল্লাহ, ও হজরত মায়মুনা সিদ্দিকা, আবদুল্লাহ, ওফেঁ 
সোন্দলের প্রস্তাবে রাজী হলেন। অতঃপর হজরত আব্বাস আলী, মাতা- 

পিতা, ভ্রাতা সৈয়দ শহ্|দত আলী, সৈয়দ হ|সান আলা, টৈরদ মে|হসেন 

আলী, ভগিনী সৈয়েদা জয়নাব খাতুনের নিকট বিদায় নি: মোশেদের 
আশ্রম অভিমুখে অগ্রপর হলেন এবং শীদ্র হজরত শাহ জ|লালের নিকট 

উপস্থিত হলেন । 

৭২১ হিজরাব্ের ৭ই রবিগল আউয়াল তারিখে হজরত শাহ জ।ল[ল 

র(জী, স্বয়ং হজরত শাহ্, সৈয়দ কবীর র|জীর উপস্থিতিতে হজরত সৈয়দ 
আব্বাস আলী প্রমুখ তিনশত একজন মুজাহিদের একটি কাকেল। নিরে 

হিন্দুন্তান অভিমুখে যাত্র। করেন। এই কাফেলায় আরে! মুজাহিদ পথিমধ্যে 
মিলিত হন। তাদের মোট সংখ্য। দাঁড়িয়েছিল তিনশত দশ। এ সময়ে 

দিল্লীর শাহী অখতে আসীন ছিলেন সম্রাট আলাউদ্দিন খিলধায়া। তাদের 
দিল্পীতে উপস্থিতির তারির ৭২২ হিজরান্দবের ২২শে জেলহেড্জা। 

মোর্শেদের নির্দেশক্রমে হজরত অ।ব্ব।স অ।লী দিল্লীতে হজরত আ বছুল্ল/হকে 

দীক্ষা দান করেন। এই অময়ে হজরত শাহ জালাল রাজী হজরত 



গোরাচ'ণদ পীর ১৩৯ 

আব্বাস আলী রাজীকে সামস্থল অরেফীন ও কোতবুল আরেফীন এই 
উভয়বিধ দরবেশী খেতাবে ভূষিত করেন। 

দিল্লীতে অবস্থান কলে দিলহট-রাজ গোবিন্দের সহিত সম্রাট বাহিনীর 
ঘর্ষের বিষয় অবগত হয়ে হজরত শহ, জালাল স্দলবলে (সলহট অভিমুখে 
অগ্রসর হন। সংঘর্ষের মূল কারণ ছিল সেখানকার মোসলেম আলি 
বোরহাঙ্্দিনের উপর রাজা গোবিন্দের অত্যাচার । এসময়ে সেই কাফেলায় 
আউলিয়ার সর্বমোট সংখ্যা ছিল তিনশত একষটি জন। সে যুদ্ধে রাজা 
গোবিন্দের পতন ঘটে । হজরত শাহ্. জালাল সিলহটেই থেকে যান। 

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হজরত শাহ জালাল, হজরত আব্বাস আলীর 

নেতৃত্বে াবিংশজন আউলিয়ার একটি দলকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম 

প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। সেই দ্বাবিংশজন আউলিয়ায় নাম £_ 

১, হজরত সেয়দ আব্বাস আলা রাজা-_ হাড়োয়া 

২, » মোহম্মদ শাহ স্থুফী স্থলতান », পাতুরা-হুগলী 
৩, » দারাব খা রাজী-_ত্রিবেণী 

৪, » আবদুল্লাহ্ » . শিিনী 
৫) ,* আহমদুলাহ ॥  আনওয়ারপুর 

৬ », দাউদ অ/কবর ১. সোহাই 

৭ » সাফীকুল আলম »১ কেমিয়া-খামারপাড়া 

৮) », সইদ ». শালতিয়া-নৈহাটি 

৯, ৯» হামেছুদ্দীন ১. মোগলকোর্ট 

১০, ৮ কোরবান আলা ১, আরামবাগ 
১১, ১ মোমেনদিন »» . বনভালা-বদ্ধমান 

১২, ১ ইলিয়াস ১. আধারমানিক 
১৩, »» ঠসয়দ আব্দ,ল কাদের ১ বঙ্গোপস/গরের নিকট 

১৪, » আবছুন নঈম »).. কোন্নগর 

১৫১ » আবমল অহেদ ,  রায়গ্রাম 

১৬) ১১ হোসায়েন হায়দর ১, পৃণিয়া 

১৭) , মোহাম্মদ ফাজিল ,, হিগুলগঞ্জ 



১৪৩ বাংল! পীর সাহিত্যের কথা 

১৮, হজরত আবুল ফজল  রাজী-_সরওর।র নগর 
১৯, », আব্দ,ল্লাহ আউয়াল », বীরভূম 
২৩, ৯» মোহাম্মদ হাসন ১», হ|সন।বাদ 
২১, »» আব্বহল লতিক ১». সেন]|রপুর 

২২, ৯ মোহাম্মদ নায়েম ১১ ভায়মণ্ড হারবার 

হজরত আব্বাস অ।লী রাজী প্রথমে চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত 
মহকুমর রায়কে! নামক গ্রথমের এক প্রান্তে এসে অবস্থান করেন। রায়কোলা 

গ্রামের সম্পূর্ণ অংশের পূর্ব নাম ছিল দেবদাসপুর। তদের, অবস্থিতির 

স্থানটি আজিও বাইশ অ।উলিয়|র স্থান নামে প্রসিদ্ধ। এখনে তারা কিছু 

বাঙ্গ(ল! ভাষ! শিক্ষ। করেন। বহু ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ তার নিকট ইসলাম ধর্মে 

দীক্ষিত হন! সেখান খেকে তিনি আয়।জপুরে আসেন এবং অবিলগ্ধে 
দেউলিয়ার র|জ। চন্দ্রকেতুর সহিত বর্ম অলোচন|র প্রবৃত্ত হন। সেই 
আলোচনা-সভায় চন্দ্রকেতুর মহিষী কমল| দেবী উপস্থিত ছিলেশ। মহিধী, 
হজরত আব্বাস আলীর রং, রূপ, বাক/বিগ্র।সাদিতে মু্ধ হরে “গোর[চ|দ' 

ন।মে সঞ্ধোধন করেন। অ|লে।চন|গ্ডে রাজ। মন্তব্য করেন যে তার বজ্- 

রক্ষ।ক]রী ভাটাগড়ের র|জ। দক্ষিণ, স[তহ|তা গড়ের প্র।গ। আকাণন্দ ও 

ব।কানন্দ এবং গঙ্গ|তীরে স/ধন।রত জনৈক যে|গীথরকে যাঁদ খগণত আব্বাস 
আলি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কর্তে পরেন তবে তিনিও ধর্মান্তরিত হবেন। 

হজরত আব্ব।স অলি আল্লহ তাল|র কুপ|র প্রথমে এক অসাপ।রণ 

কেরামত প্রদর্শন করে বে|গীবরের ইপ্সিত দেবী গঞ্গকে দর্শন কর।ন। তখু 

অঙ্গীক।রমত ইসল।ম ধর্ম গ্রহণ ন। কর|র আল্প্রদত্ত শাস্তি স্বরূপ ঘে|গীবর 

জীবন্ত অবস্থার মাটিতে প্রোথিত হন। প্রোথিত উক্ত স্থানটি আজিও 
যেগীপে।ত নামে খ্যাত। 

আশী বছর বয়সে হজরত আব্ব।স আলা রাজী ওরফে গীর খে|রাচাদ 
রাজী সাতহা তীগড়ে উপস্থিত হয়ে জনৈক আ।দিবাসীর বাড়ীতে নর-ন|রীর 
ক্রন্দন ধ্বনি শুনতে পান । তদের ক্রন্দনের ক[রণ অন্কুসম্বষণ করে তিনি জন্তে 

পরেন যে রাজা আকানন্দ-বাকানন্দ প্রতি বছর কালী পৃজার সময় মৃত্তির 
সম্মুখে তিনজন নর অর্থাৎ মান্যকে বলি দিরে থাকেন। সেই অদিবাসীর 
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পরিবারের তিনজন এ বছরের প]লার বলি হতে চলেছে । তাই সেই সময়টি 
তাদের জীবনের চরম দিন। গীর গোর|চ'[দ তাদের এবং অন্ঠান্ত লোকের 

নিকট ইসলাম ধর্মের মশ্খবকথা ব্যাখা! করলেন এবং উক্ত তিনজনের জীবন' 
রক্ষার্থে সহানুভূতি প্রকাশ করে কয়েকজনকে ইসলাম মে দীক্ষিত করুলেন। - 

পীর গোরাচদ, সাথী আবদুল্লাহ ও নও-মে|সলেম উক্ত আদিবাসী 
মোহাম্মদ অ|বেদ আলীকে সঙ্গে নিয়ে রাজা আকানন্দ-বাঁকানন্দের নিকট 
গেলেন । তাদের মধ্যে কিছু সরোষ কথে/পকথনের পর আরম্ভ হুল যুদ্ধ। যুদ্ধে 

আকানন্দ ও বাকানন্দ উভয়েই পর|জিত ও নিহত হল এবং পীর গোরাচ1দ 

নিজে গুরুতররপে আহত হলেন। এই দুর্ঘটনার তারিখ হল ৭৭৩ হিজ্রাবের 

৭ই ফাল্ধন | সেই অবস্থায় তিনি হজরত আবদুল্প/হ, নও-মেসলেমগণ এবং 
বারগোপপুরের কিনু ও কান।ই প্রমুখ ঘোষ নন্দনগণকে অনেক উপদেশ প্রদান, 
করেন এবং ৭৭৩ হিজরাব্দের ১২ই ফাল্গুন তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন । 

আব্হল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রদত্ত ক!হিনতে প্রত্যক্ষভাবে পীর 

গোবরাচাদ রাজীর এবং পরে|ক্ষভ/বে আল্লাহ-মাহাত্মা তথ! ইসলাম ধর্মের 

মাহাত্বা বিবৃত হয়ছে । চরিত্রাবলীতে দেব-দেবীর কো'ন ভূমিকা দুষ্ট হয় 

না; পীরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। এককালীন নরবলি 
প্রথার যে কদর্ধা রূপ স্থানীয় সমাজ-জীবনকে ছুধিষহ করেছিল তা এই 

কাহিনীতে পরিস্ফট হযেছে । তিনি মানব নামধারী রাক্ষস চরিত্রও চিত্রিত 

করেছেন । সাল তারিখ এবং এভিহাসিক বাক্তিগণের নাম ধাম ও 

কার্ধযাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত হওযাঁয় অনেক এতিহামিক তথা এতে পরিবেশিত 

হয়েছে । তার পুন্কের উপসংহারে পীর গোরাচণদের পরবর্তীকালের 

ইতিহাস এবং কিছু অলৌকিক কাহিনী লিখিত হয়েছে । সিদ্দিকী সাহ্ছেব 

সেখানে পেয়ার শাহ. গুসঙ্গ এনেছেন । ১৮ন২ খুাব্দে মাঠ মাস "মিহির” 

নামক পত্রিকায় পেং।র শাতের সপরিব|রে আত্মহতা। সম্বন্ধীয় যে সংক্গিগ্র 

কাহিনী প্রকাঁশিত হয়েছিল সে এসঙ্গ উত্থাপন করে আবছুল গফর সিদ্দিকী 
সহেব উক্ত পত্রিকায় বিরত বক্তবকে সম্পূর্ণ অসত্য বলে অভিহিত 

করেছেন। তিনি উপস'হ।রে লিখেছেন, “হজরত পেয়ার শাহ ছিলেন ধান্বিক 

ব্ক্তি। তিনি ধর্মকে অগ্রাহা করিয়া ছুনিয়ার জন্য এমন কিছু করেন নাই 
যাহা দার! তাহ|র আম্মহত্যার কথা বিশ্ব করিতে পাবি” 



১৪২. বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা 

প্বালাগডার পীর হজরত গোরাচাদ্দ রাজী” নামক পুত্তকের উপসংহারে 
যা বনিত হয়েছে তা প্রধাণতঃ পেয়ার শাহ চরিত কথা। মহশ্মদ এবাদোজা 
রচিত "পীর গোরাচাদ* কাব্যে পেয়ার শাহ প্রসঙ্গ নেই। খোদা নেওয়াজ 

সাহেব তার "পীর গোরাচদ' কাব্যে লিখেছেন, _ 

এই সব বাত পেয়ার বাদশাকে কহিয়! ॥ 

দেখিতে ২ যায় গায়েব হইয়া * 
পরিবার সমেত কিন্তি গায়েব হইল ॥ 

দেখিয়া আলাউদ্দিন শাহ তাজ্জবে রহিল * 

এখানেও বক্তব্যের মধ্যে অসামঞ্তন্ত দৃষ্ট হয়। কারণ, এই প্রসঙ্গে আব,ল 

গফুর সিদ্দিকী সাহেব, পেয়ার শাহকে অকুতদার চিরকুমার আবেদ বলে 
উল্লেখ করেছেন । 

৪1 'চজ্কেতু ও গোরার্টা্” নাটক 
প্চন্দ্রকেতু ও গোরাঁচ1দ” নাটকের রচয়িতা মোহম্মদ হরমূজ আলি। 

বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার অন্তর্গতশ হ্করপুর গ্রামে মোহাম্মদ হরমূজ 

আলি সাহেবের জন্ম। তিনি স্থানীয় গোরাইনগর গ্রামের প্রাথমিক 

বিভ্ালয়ের প্রধান শিক্ষক।' অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি একজন হোমিও 
ক্থচিকিৎসক এবং স্থদক্ষ রেডিও মেক্ানিক। হাড়োয়া অঞ্চলে তার খুব 
জনপ্রিয়তা আছে । পীর গোরাচাদ বিষয়ে আখ্যান__রচয়িতৃগণের মধ্যে অজ 
(১৯৭৫ খুঃ ফেব্রুয়ারী ) তিনিই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি । 

মোহাম্মদ হরমুজ অলি কর্তৃক লিখিত নাটকের নাম “ন্দ্রকেতু ও 
গোরাচাদ | হাতে লেখা এই নাটকের আকৃতি ৭? ১৮৫৬" ইঞ্চি বিশিষ্ট এবং পৃষ্টা 

সংখ্যা ১৩৫। এটি ষষ্ঠ অন্কে বিভক্ত । দৃশ্টাবলীর বিভাগ নিম্নরূপ £ 

প্রথম অঙ্কে চারটি দৃশ্য 
ছিতীয় , ছ'টি , 
তৃতীয় », আটটি » 

চতুর্থ », নটি », 

পঞ্চম ». চারটি »ঃ 
ষষ্ঠ তিনটি » 
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এই নাটকে ১৭ খানি গান সন্নিবেশিত হচ্ছে । এটি তিন-চার প্রকারের 
রঙের কালিতে লেখা । ভুলক্রমে দ্বিতীয় অঙ্ক দু'বার শিরোনাম! দিয়ে 
লেখার ফলে পঞ্চম অঙ্কের স্থলে নাটকখানি ষষ্ঠ অঙ্কে পর্ধবদিত হয়েছে । 

নাটক রচনার আরস্তে কোন ভূমিকা, কোন কুশীলব-পরিচয় লিখিত 
নেই। কেবল মাত্র” এই নাটক দ্বিতীয়বার লিখবার একটা কৈফিয়ৎ 
লিখিত হয়েছে । 

নাটকের সংলাপ বেশ সাবলীল । রাজা ব। তদস্থানীয় ব্যক্তির মুখের 

ভাষা মাজ্জিত এবং সাধারণ লোকের মুখের ভাষা স্থানীয় চলতি ভাষা। 
ভাষার নমুন! এইরূপ ;_- 

রাজা_এবার স্বর্গ মর্ত পাতালের যত দেব দেবী আছে সকলেরই এ যজ্ঞে 
নিষস্ত্রণ করা হবে..." 

অন্য একটি চরিত্র “হামা” বল্ছে--তাই তো, মা বোধ করি আগভাত 
কারুর খাতি দেছে। তানলি অ|মাদের এরকম হবে কেন। মোদের বল 

কুমে গেল কেন ! 

এ নাটকের সংলাপের কোন কোন স্থানে অর্থ সমঙ্গয়ের অভাব এবং - 
কিছু ব্ণীশুদ্ধি দৃষ্ট হয়। গানগুলি কোথাও দেহতব্ব বিষয়ক, কোথাও বা লঘু 
হাশ্ত-রস মিশ্রিত। এক তোতলা সৈনিকের ভাষায় কৌতুক-স্্টির প্রচেষ্টা 
হয়েছে । স্বগতোক্তি সংস্থাপন নাটকটির অন্যতম বৈশিষ্ট । 

চন্দ্রকেতু ও গোরাটাদ নাটকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী £_ 
র|জ৷ চন্দ্রকেতু সাড়ম্বরে চণ্ডীর পূজার আয়োজন করেছেন। জামাতা 

বরাহ ও কন্যা খনা গণন। করে তার অমঙ্গলের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তা 

নিরসনের জন্যই এই পুজার বিশেষ প্রয়োজন । দেশের সাধারণ মাহ্থষও 

অদুরবর্তী সেই বিপদের আশঙ্কায় বিষাদ-মগ্র। রর 

পীর গোর|টাদ যে এতদ্ অঞ্চলে এসে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের পরিচয় 
দিতে আরম্ভ করেছেন তাঁ রটনা হয়ে গিয়েছে । র|জা চন্দ্রকেতুর বীর. 
সেনানী হাম! ও দামার শারীরিক বল তিনি কৌখলে হরণ করলেন তাও 
প্রচারিত হয়েছে । র|জ| উ্িগ্ন হয়ে নিজে গোরাাদের অলৌকিক শক্তির ' 
পরিচয় নিতে চাইলেন । উভয়ের সাক্ষাতকার ও কথোপকথন হল। রাজা 

তাঁর শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ ও উপহাস করুলেন। 



১9৪ ংল! পীর সাহিত্যের কথ৷ 

গঙ্জাতীরে সাধনারত এক' যোগীবরের সহিত পীরের সাক্ষাৎ হল। উভয়ের 
মধ্যে আর্ত হল বাগমুদ্ধ। অবশেষে যোগীবর পরাজয় দ্বীকার কর্লেন। 

পরবর্তী ঘটনায় পীর গৌরাটাদ তার অলৌকিক শক্তিবলে রাজ-প্রাসাদের 
লোহার প্রাচীরে চাপা ফুল ফুটিয়ে দিলেন । তবু রাজা! গোরাচণাদের নিকট নঅ 

হলেন না। উপরস্ত প্রহরী দ্বার। তাঁকে বেঁধে তিনি রাজসভায় আনাবার ব্যবস্থা 

করুলেন। প্রহরী তার আদেশ পালন করতে সমর্থ হল না। রাজা তখন 
ডেকে পাঠালেন হামা-দাম! নামক তার বিখ্যাত বীর সেনানীদ্য়কে | হামা- 

দাম! পূর্বেই বলহীন হয়ে পড়ায় তারাও রাজ-আদেশ পালনে সক্ষম হল না। 
রাজা চন্দ্রকেতু ও পীর গোরাচাদের মধ্যে যুদ্ধ আরস্ত হল। পীরের 

অলৌকিক শক্তিতে রাজার আনীত পায়রা তাঁর কাছ থেকে মুক্ত হয়ে উড়ে 
চলে গেল রাজপ্রাসাদে । সেই পায়রা দেখে পরিবারের সকলে চিস্তা করল 

যে বাজ! বিপদাপন্ন হয়েছেন। অতএব তারা পূর্ব সংকেত মতন পার্শবর্তা 

কাঁলীদহে ডুব আত্থাহত্যা কর্লেন । রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসে দেখেন 
প্রাসাদ জন-মানব-শূন্য । কেবল পুজারিনী এক বৃদ্ধা জীবিত আছেন। সেই 

করুণ দৃশ্ত দেখে রাজা পুনরায় গোরাচাদকে আক্রমণ করতে ছুটে এলেন। 

কিন্ত ততক্ষণে পীর গোরাটাদ অদ্ুশ্ঠ হয়ে গেছেন। বাজ দ্বঃখে অভিমানে 

সেই কালীদহে ডুবে নিজেও আত্মহত)| করলেন । 
পীর গোরাাঁদ এবার কালু, কিন্ত ও আরো! কিছু লোককে ইসলাম ধর্মে 

দীক্ষিত্করে দক্ষিণ দেশের দক অগ্রসর হলেন। 

মোহাম্মদ হরমুজ আলি সাহেব রচিত নাট্য-কাহিনীতে প্রত্যক্ষভাবে পীর 

গোরা্টাদ চরিত্র মাহাত্ায বর্ধিত হয়েছে, কিন্ত পরোক্ষভাবে আল্লাত. তথা 
ইসলাম ধর্ম-মাহাঁ্মা কথা বণিত হয়েছে । এতে ছোঁটি অনেক চিত্র এবং 

অনেক কাহিনী পরিবেশিত দেখা যায় । এতে পাশাপাশি কয়েকটি অলৌকিক 
. কীন্তিকথা এবং বেশ কয়েকটি বাস্তব ঘটনার বিবরণ আছে । দবিদ্র মধাবিত্ত 
সংসার জীবনের চিত্র এই নাটকের অন্যতম বশিষ্টা। ঘন ঘন গান 

পরিবেশিত হওয়ায় বুঝ যায় গ্রাঁমে গুচলিত যাত্রা ঢঙে নাটকখানি লিখিত । 

উপকাহিনী'তে ভারাক্রান্ত হলেও মূল কাহিনী লক্ষাচুত হয়ে রস ভঙ্গ করেছে 

এমন মনে হয় না । উপযুক্ত ব্যক্তির মুখে উপযুক্ত ভাষা প্রদত হওয়ায় চরিত্রগুলি 

যেমন পরিশ্ফ,টি হয়েছে, সমাজ চিত্রও তেমন স্থস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়েছে । 
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শেখ আব্,র রহিমের সম্পাদনায় ১৮৯২ থৃষ্টাবের মার্চ মাপে প্রকা্গিত 
প্িছিয়” নামক পত্রিকায় পুর|তত্ব বিভাগে “হাড়োয়।' শীর্ষক ষযচনাংশৈ 

'প্রকাশিত কাহিনীটি এইরূপ ; _ 

চব্বিশ পরগণ! জেলায় অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার এলাকাধীম একাটি 

প্রা হাড়োয়। ; ইহা! বালাও্া পরগণার মধ্যে অবস্থিত। এখানে প্রতি হন 
পীক গোরাটাদ সাহেবের সশ্মানার্থে ১২ই ফাস্তন থেকে ১০।১২ দ্দিন স্থায়ী একটি 

স্থবৃহুৎ মেলা হয়ে থাকে । প্রায় ৬০* বছর পূর্বে ইসলাম ধর্মপ্রচারক পী 

গোরাষ্টাদ সাহেব এই স্থানে এসে উপনীত হুন। জনশ্রতি আছে বে, খই 
পবিজ্রাত্থা মহাপুরুষ একটি মাত্র ভৃত্য সমভিব্যহারে পদ্মাতীরবর্তী বালাগা 
পরগণায় এসে রাজা উপাধিধারী চত্্রকেতু নামক সমৃদ্ধিশালী একজন গৌড়া 
ছিন্ু-জমিদারের বাড়ীর সন্নিকটে উপনীত হুন। পীর গোরাচাদ, চজ্জকেডু 
স্াজাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবার জন্ত অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন । এভজস্ত 
তিনি রাজার সম্মুখে কতকগুলি অলৌকিক কার্ধযও সম্পাদন করুলেন। যেষন 
লৌছুনিম্মিত কলাকে পাকা-কলায় পরিণত করণ ও লৌহনি্সিত বেড়ায় চম্পফ 
্ুষ্প প্রস্ফুটিত করন। এতদভিন্ন তিনি বিরজ। নায়ী রাক্ষসীর দ্বারা হত একটি 

্রাক্মণের জীবন দান করেছিলেন। যা হোক, এঁ সকল অলৌকিক ঘটনাতেও 
চন্জকেতুর অন্তর থেকে হিন্দুধর্মের সত্যতার ভাব কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি । 

এর পর পীর স|হেব হাতিয়াগড় পরগণায় গমন করেন। সে স্থান রাজা 
মহিদানন্দের পুত্র আ।কানন্দ ও বাকানন্দ শাসন করতেন। লেই রাজ প্রতি- 
ছয় ার একজন প্রজাকে নরবলি দিতেন। পীর সাহেব যে বছর মেখান 

উপনীত হন সেই বছর রাজার একমাত্র মুসলমান প্রজা যোষিনের “কলি” 
ছণ্যয়ার পাল! পড়েছিল । পীর সাহেব তা স্তনে স্ষধর্মাবলম্বীর আদর বিপদ 

দেখে নিজেই ত|র পরিবর্তে রাজ-সকাশে উপনীত হলেন । রাজায় অভিলাষ- 
অগ্থ্ফায়ী কার্খ/করনে অন্বীকৃত হওয়ায় তার সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হল। লেই 

যুদ্ধে বাকানন্দ নিহত হন। আকানন্দ ভ্রাতার মৃতু)সংবাদ শ্রবণ কলে 
অন্রশগ্ে হুসজ্দিত হয়ে পীরের বিরুদ্ধে ঘুদ্ধার্থে বহির্গত হলেন । সেই যুদ্ধে পী 

লাকেব আকানন্দের হাতে ভয়ানকরূপে আহত হলেন। কিন্ত সেই জাহ্ভগ্ছান 

আরোগার্থে তিনি তাক ভূত্যকে কয়েকটি পান ান্তে বললেদ। গে 

ভূত্য কোথা পানের সন্ধান পেল না। কথিত আছে বে, ছাতিযাগক 
--১৬ 
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পরগণ্দীস্ব পান কখনও জন্মে না এবং আরে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, & স্থানে 
স্।জ পথ্যস্ত কেউ পানেন্স চাষ করে না। তখন পীর স|ছেৰ নিকষপ্রহ্ হায় 

ছাড়োয়া থেকে ছু'ক্রোশ দূবে কুলটিবিহাবী নাষকু স্থানে গ্রমন করেন।- তা 
গ্ড্য সেখানে তাকে একাকী রেখে চলে গেল। কথিত আছে, নিকটবর্তী 
বঞ্ষলের অধিবাসী কিন এবং কালু ঘে|ষের একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রত্যহ তথ]য় 
ধসে পীর অ|হেবকে দুগ্ধ পান করিয়ে যেত। যদি এ গাভীটি অলক্ষিতভাহ্ুব 

আমাহ্ুয়ে ৬দিন তাকে ছুধ পান ,কব|তে পাবৃত' তাহলে তার বাচ্বর 

পলন্ভাবনা ছিল । কিন্ত ৪দিন পর্ধ্যস্ত গাভীদে হন কলে দুধ না পাওয়ায় কিন 
ও ফালু ঘেষের মনে সন্দেহ উপস্থিত হওযায় অনুসন্ধানে তারা জ্বান্জত 
পারুল যে গাভীটা পীর সাহেবকে দুধ পানু কবিথে থকে। পীর সাহেব তা! 

জানৃত্তে পেরে নিশ্চিত হলেন যে, তীব মৃত্যু নিক্টব্তা হবেছে। তখন তিমি 
«গায়াল।দ্বয়কে অন্ুবোধ কবল্নে যে, তব ৯৩)ন্ধ পব হেন তার। 'মসলম[ন 

রীতি অন্ুসাঁরে তার অগ্ত্যেটিক্রিয়। সম্পাদন কবে। ঘ| থোক, অচিবে তায় 

জীবন বায়ু বহির্গত হল এব” ১২ই ফাল্গুন উক্ত গেয়/ল[দ্বয তকে হাড়োয়ায় 
সমাধিস্থ করুল্দ। একব্যক্তি গেযালাদষেব এসব ক।জ লক্ষ্য কৰে তাদেরকে 

উপহাস করত ও জাতিচ্যুত করাৰ ভয দেখাত। একদিন তাব! সেই ব্যক্তির 
উপছালে অধৈর্ধ্য হয়ে ক্রোধবশত: তাকে হতা! করল । এজন্য তারা গেঁডের 
স্থব্দান্ধ আলাউদ্দিনের নিকট বিচার|র্৫থে প্রেরিত হল। এদিকে কিন্তু ও 

কালুর স্ত্রীঘবয় পীর সাহেবের সমাধিস্থানে গিয়ে নিজেদের বিপদের, রুথ! .ব্ণশ্বা 

কবুল পীরস|হেব হুঠাৎ ম।বি থেকে উঠলেন এবং তত্্ণ1ৎ* গৌড়ে গমন 

করে উক্ত ভ্রাত[ছয়কে বিপদ হতে মুক্ত করলেন এবং তদেবকে মন্ষে ।নিয়ে 
নার গৃহে প্রত্যাবর্তন করুলেন। পীব সাহেব এ পথ্যস্ত বাজ চন্দ্রকেতুকে 

শাকন ক্করার বিষয় বিস্বত হননি। তিনি দ্বিতীয়বার গেড়ে গমন কর্যুতঃ 
'শীর শাহ নামক এক ব)ক্তিকে বাল|গু|ব এ|সনকর্তা নিযুক্ত করে পাক 

ফ্রই নব-শ।সরকর্তা বালাগায় উপনীত খেই চগ্্রকেতুকে ডেকে প্রঠােজ। 
জিরেত্ু মে আদেশ শিবোধার্ধ করে পীর, সাহের কাছে যেতে মনহ্থ ক্ুস্্র”, 

বিগ্ত ভদ্গিঘাৎ"বিপদ্দের অ।শক্কায় তিনি একজে।ড| সরস পাখী. সঙ্গে নিও 

কিনি, জান খরিব(র্বর্গক্ষে কলে গেলেন ঘে, যি ওর ভাগা আন্দ হয় তব য় 

লাল পান্ী দুটিকে ছেড়ে দেবেন । পাখী দুটি ঘরে ফিরে এলে নূঝকের 
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'ার সমূহ বিপদ উপস্থিত এবং তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনি ধ্বংস প্রাপ্ত হার 
“চেষ্টা ফরুবে। 

” গীর শাহ, চন্দ্রকেতুকে এরূপ কষ্ট দিয়েছিলেন যে তিনি হতাশ্বাস ইয়ে 
পাখী ছুটিকে ছেড়ে দেন। পাখী ছুটি গৃহে প্রত্যাবর্তন ক্স! মাত্র তার 

'পরিধারস্থ সকলে জলমগ্্র হলেন। পরিশেষে রাজা চন্্রকেনু মুক্তি লাভ করে 
গৃহে ফিব আসেন এবং ছু:খে শোকে অভিভূত হয়ে তিনিও তার 

'আখ্ীয়-স্বজনৈব অনুসরণ কবে আত্মহত্যা কবেন। 

"" "পীর 'গোব] চাদের সমাধি-স্থানের নাম হয়েছে হাডোয়া। এই স্থানে তার 

হাড় সমাধিস্থ বযেছে বলে এইবপ ন/মকবণ হযেছে । এইখানে ফাস্তন মাসে 
১২1১৪ দিন স্থায়ী একটি স্ুবুহৎ মেলা হয। অনেকদিন পর্ধ্যস্ত কালু ও কিন 
ঘোষের বংশধবগণ এ মেলাব উপসন্ত ভোগ করেছিল । অবশেষে যখন তারের 

বংশ লুপ্ত হযে গেল, তখন থেকে সম।ধি মন্ধিবেব ভাব মুলমানদিগের হাতে 
অপিত হযেছে । স্তবাদ/র অলাউদ্দিন এ সমাধিমন্দিবের ব্যয় নির্বাহার্থ 
৫০০ একব ভূমি নিষ্ষব দন কবেন কিন্তু এখন কেবল এ ভূমি নামেমাত্র 

সম|বি মন্দিবের ব্যব নির্বাহার্থ ব ছে । 

প্রা এক শন।নী কাল ধবে পীব গে|র|টাদ মাহাম্ম্য সম্বলিত সাহিতা 

রচিত হয়েছে । খে|দ। নেওবাজ সাহেবের কাব্যের রচনাকাল ১৮৭১ খৃষ্টাব। 

কেহ বলেন এই ক|বে।ব বচনাকাল অ।স্থমানিক উনবিংশ শতাবীব শেষার্ধ 
বা বিংশ তান্দীব পখম|র্খ1২৩ কবি মোহাম্মদ এব'দ্োল্লা সাহেবের 

কাবে।র রচন।কান ১৯১১ খুষ্টব্বেব ২3 শে ফাল্তন। মূলতঃ এই কাব্য-কাহিনী 

পরশ ভাষার লিখিত হিল বলে তিনি ভূমিকা উল্লেখ কবেছেন। তিনি 
আবে! লিখেছেন যে, তাব পূর্বপুরুষ মুনশী ঝ|স।রত হোসেন এই পুস্তকের 

ৰনুলগ্প্রচাবের ভন্য *খে লাল ও শেখ জংনর্দি স।হেব কর্তৃক বাঙ্গাল! মুসলমানি 

ভাঁষায় প1ঠালী ছন্দে অনুব।দ কবনি। পবে কবি মোহম্মদ এবাদোল্পা সাহেন্ব 

নিজে সেই অন্থুবাদেব নকল পুস্তক থেকে চব্বিশ পবগণ।ব চলিত বাঙ্গালা 
ভাষায় 'এই পুশ্তকখানি বচনা ধরেন । 

আব,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেব রচিত গ্রন্থের বচনাক|ল উক্ত গ্রন্থে লিখিত 
নেই। পুস্তকের ভূমিকা "থকে জান! যাধ ত্য তা ১৯৪৭ থৃষ্টাব্ধের "১৫ই 

আঁগষ্টেক "পথ্যবর্তীকালে রচিত। তবে এই ক1ল ১৯৫০ খুষ্টাব্বের ২রা৷ এপ্রিলের 



"৯৪৮ বাংলা গীরপ্াহরিত্যের কথা 

খর নয়। কারণ প্রথমতঃ গ্রন্থখাৰি কলকাত! থেকে গ্রুকািত হয়েছিল 
এবং দ্বিতীয়ত: আব,ল গফুর লিদ্দিকী স[হেব পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পুর্বন্রের 
সন জেলার ব্জভ্র্গত দামোদর লামক গ্রামে যান ১৯৫* খইাকের ২য় 
এপ্রিল তারিখে । 

মোহাম্মদ হরমুজ আলী সাহেব লিখিত *চন্ত্রকেতু ও গোরাচ'াদ' নায়ক 
আমুতিত নাটকের রচনাকাল মূলত; ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্ষ বলে তিনি উল্লেখ 

করেছেন। তিনি আরে! উল্লেখ করেছেন যে মূল বইখানি অভিনীত ছওয়ার 
খবর ছারিয়ে যাওয়ায় কিছু লোকের উৎসাহে তিনি নতুন করে ১৯৬৬ 
্বধান্বের ১২ই ফান্তন তারিখে লিখতে আরম্ভ করেন। শেষ করার 
তারিখ তার স্মরণ নেই) তবে তিনি বলেন যে নাটকখানি অল্ন কয়েকদিনের 
মুখ্যেই লিখেছিলেন। 

নি্রনিথিত পন্রিকা বা পুস্তকে পীর গোরাচাদ সন্বস্ধীয় কাছিনী রা 
আালোচন। লিশিবদ্ধ রয়েছে ;-_ 

১ মিহি পত্রিক! £ মার্চ ১৮৯২ খৃষ্ঠাৰ 

২, ১৯১৪ থ্ষ্টাবে প্রকাশিত বাংলা গেজেটে এল্ এস্ এস্ 

ওমালী সাহেব লিখিত বিবরণ 
ও, যঝোহর ও খুলনার ইতিহাস : সতীশচন্দ্র মিত্র 

৪, সত্যপ্রকাশ (ব্রাসত থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা) ১৭৬৪ 

৫১ কুশদহ্ পত্রিক। : আশ্বিন ১৩১৮ বঙ্গাব্, 

৬, কুশদছের ইতিহাস ? হাসিরাশি দেবী, 
৭) যাংল! স|ছিতে;র কথা (২য় খণ্ড )ঃ ডঃ মুহম্মদ শহীুল্লাহ, | 

আঁব,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেব নিয়লিখিত পুখিগুলির তথ্যকে ভিত্তি কারে 
সার প্বাল।গুার পীর হজরত গোরাচাদ র|জী” ন।মক গ্রন্থ লিখিত বল ইল্লেখ 
কাছে 1 

১, লিরাতে হজরত অহ্দী £ আবংল অহেদ £ হিজরী ৮ম শতাক্টতে 

রচিত 

২ ॥ স্থুন্তাঙ্ছল আউলিয়া : শাহ সুফীন্থলতান : 
হিঃ ৮ম শতাক্বীতে রচিত 



গোধীচাদ গীর ১৬ 

৩, শহীদ হজরত আব্বাস আলী : আহম্মদ শাহ £ ৮৫9 বঙজাষে রি 

৪) পীয় গোরাচাদ £ সুফী শাহ ইমাম উদ্দিন £ ১০ম বাংলা শতাকে « 

৫৪ %. ৪ অজাত :১১শ ॥ ৪9 98 

ষ) ্ 2১ ২০শ » 9৪ % 

ণ, টি এলি নেয়ামতুজাহ, £ প.. 8 
৮। বাইশ আউলিয়ার পুথি : রা 

£৯ম বাংলা শতাষে রচিত 
», আদমখোর অ|কাননা-বাকানন্দ £ অব,ল লতিফ: »ম বঙ্গাষে » 

১৭, লিরাতে হজরত অ|বছুজ্জাহ ঃ হজরত আবহছুক্লাহ ঃ 
৮ম হিজরী অবে রচিত্ঠ 

১৯৪ হজরত শাহ, সোন্দলের পি ঃ মুনশী কাশিম উদ্দিন £ 
১*ম বাংলা শতাবে রচিত 

১২, তরিকায়ে কাদেরীয়া ও পীর গোরাচাদের প.থি £ওমর আলি 
(হিন্ুন/ম র/মলোচন ঘোষ ) £ ৯ম বাংল! শতাবে রচিত 

১৩, বাদশাহ অ।লাউদ্দিন ও পেয়ার শাহের পুথি: মোহাম্মদ 
আবছুল বারি : ১*ম বাংলা শতাবে রচিত 

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত তেরে|খানি পুখির সন্ধান আজে! পাওয়া যায নি । 
শৈধ লাল ও শেখ জয়নদ্দি-অগ্দিত পু থিও আর প্রাঞ্ধব্য নয়। অবশ্ত তার 

অংশ বিশেষ ও তার কিছু আলোচনা ডঃ মৃহম্মদ শহীছুন্নাহ, সাহেব রচিত 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের কথ ( দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে পাওয়। যায় মাত্র। 

পীয় হজরত গোরাটাদ রাজী কোন সময়ে এদেশে এসেছিলেন এবং এত" 
অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন তার সঠিক কাল নিরূপণ করা৷ দু'স/ধ) । 

শাহর রহমান চৌধুরী লিখেছেন )-_"ভারত সম্রাট গিয়াঙ্থদ্দীন তোগলকের 
রাজত্বকালে (১৩২*-২৪খ্:) ১৩২১ খৃষ্টাবে ইনি দ্বীয় পীর শাহ, হ|সানসহ 
দিষ্ভীতে আগমন করেন। অতঃপর বিদ্রোহ দমনার্থ সম্্রট গিয়ুন্দীন ঘখন 
বঙ্দদেশে অভিযান করেন (১৩২৩ খুঃ) দরবেশ আব্বংস আলি মক্ীও সে 

সময়ে সম্রাটের অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে এখানে অ।গমন করেন ।”২* 

আবদুল গঙ্ুর সিশ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী পীর শাহ জালালের 

সদ পীর গোরা দর দ্িজীশহরে আগমন-কাল ৭২২ হিজরীর ২২শে 



১: বাংলা পীর সাহিত্যের কথা 

জেলহেঞ্জা4. তার মতে তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিছল্ন সম্রাট 
আলাউদ্িন খিলজী। এবিষয়ে মতভেদ আছে। কারণ, স্যার যছুনাথ 
সরক/র লিখেছেন যে আলাউদ্দিন খিল্জীর র[জত্বকল ৬৯৫ থেকে ৯১৫ 
হিজরী পর্য্যন্ত ।*৯ আবন্দ,ল গফুর. সিদ্দিকী সাহেব আরে! লিখেহেন যে 
আলাউদ্দিন খিলজীর আদেশে পীর পাহজ।লাল সিলহট-রাজ গে'র গোবিন্দের 

রিরুদ্ধে সৈশ্যবাহিনীর সঙ্গে সিলহট অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তীর" 
সম্মিলিতভাবে রাজা গেবিন্দকে পর/জিত ও নিহত করেন। পীর শাহ- 

জালালের দলের সহিত পীর গোরাচ1দও ছিলেন। -আলাউদ্দিন খিলজীর 
স্বত্যুর তারিখ ১৩১৬ খ্ঞ্টান্বের ২র! জানুয়ারী ।৪৯ স্থতর|ং .৭২২ হিজরী 

হিজরী (আনুমানিক ১৩২২ খষ্ট্ষ) ব| তার পরবর্তী কালে নিশ্চয়ই মৃত 
আলাউদ্দিন আদেশ দিতে পারেন না। এবিঘয়ে আচার্য স্যার যছনাথ 

সরকারের বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য ১ 

|] ” 8718908 6159 £79869৪6 ৪560৮ ০ 6105 19160 ০1 99168 

90080085001 1102 (1061)1901 ) চার, 6109 50888101) 0? 6119 

1403110) 0০076 106০ 0)009710 11091781001) 0186106 800 61)81)05 

&03:03৪ 61)5 31813008700 678, 1060 609 9711)90 01867106 ০01 49880, 

টি [10619890081 &০০০০ট ০£ 609 81091170 ০0000980 ০? 

৪51))66 19 58118191610) ৪, 18691 00100119610) 28,87100010 

[751088 900611-1-5 87087, 10515 875 818০ 77017000 19£61708 
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যশোহর-খুলন।র ইতিহাস লেখক সতাশচন্দ্র মিত্র মহাশয় €লখেছেন যে, 
১২৩০__-৩৩ খুষ্টান্দে ইজুল মুলক আলাউদ্দিন জানী নামক জনৈক মুসলমান 

শাসক এতদ, অঞ্চলের শ(সন ভার পরিচালনা করতেন। তীর সময়েই বর্তমান, 
বারাসত মহকুম!র অণীন দেউলির। গ্রামে রাজ! চন্দ্রকেতু বাস করতেন্। 

» 'ড: আব্দুল করিম নিখেছেন “৯১৮ হিজরী/১৫১২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এবং 
সিলেটে প্রাপ্ত স্থলতান অ|লাউদ্দান হুসেন শ|হের সমরের আর একখানি- 

শিল্বালিপিতে শাহজ|লু!ল সম্পর্কে আরে! তথ্য পাওয়। যায়।- শিলালিপিখানি 
মোহাম্মদের পুত্র শরখ-উল-মশ|গেখ মখদুম শয্নখ জাল/ল মোজ|ররদের 

সম্মমনে উৎসর্গ করা হয়েছে এব, এতে আরো জানা বায় যে, ৭*৩ হিজরী! 
১৩০৩ খুষ্টাব্দে সথলতান শমস্ উদ্দীন ফিকুজ শ/হের সময সিকান্দর খান গাজীর 
হাতে সিলেট ইসল|মের (মুসলম।নদের ) অধিক|রে অ|সে। ৬ 

অতএব দেখ। যাচ্ছে, পীর শ|/হজ|লাল সিলেটে গমন করেছিলেন * ৭০৩ 

ছিজরীর পর | এই সমথে থে শিল্লাতে সম্রট আলাউদ্দীন খিলজী অধিষ্ঠিত 

ছিলেন তা এঁতিহ।সিক সত্য। ৭১৫ হিজরী বা ১৩১৬ খষ্টান্বের পর 
আলাউদ্দীন খিলজী জীবিত ছিলেন ন। তাও এতিহাসিক সত্য । স্থতরাহ, 

আব্দ,ল গফুব সিদ্দিকী সাহেব প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী একথা স্বীকৃত নয় যে.পীর 

শাহজলাল ও তার অন্যতম স।থী গীব গোরাাদ রাজী ৭২২ হিজরীতে 
দিস্লীতে আগমন করেছিলেন। সিদ্দিকী স|হেবের বক্তব্য অন্থযায়ী যদি 

পীর গের|টাদ এদেশে পীব খ।হজালালের সঙ্গে এসে থাকেন তবে তা! ৭*৩ 

হিজরীর সমসাময়িক ক/ল বলে ধর। যায়। 

কুশদহ পত্রিক। ১৩১৮-এর ৬ সংখ্যায় আছে,_“পঞ্চদশ শতাব্দীর 

শেষভাগে সৈষদ হুসেন শাহ গৌড়ের বাদশাহ হুইলেন |-'.গোর।গাজি বা 
পীর গোরা্টাদ হিজলীর মুসলম|ন সেন।পতির পুত্র ।” 

এ বক্তব্যের পক্ষে কোন দিক থেকে সমর্থন প।ওয়। যয ন|। 

পীর শাহ জাল।লের অন্ুমতি-স্থত্রে পীর গোর|&াদ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে 

বাইশ আউলিযাম্ব অন্যতম এক ইসলাম ধর্ম প্রচারক হিসাবে আগমন 



১২ বাংল! বীর-সাহিত্যের কখ। 

করেছিলেন বলে ধরলে তার বঙ্গে আগমন কাল খ্ত্রীয় চতুদ্দশ শতান্বীর 
মধ্যভাগে বা শেষার্ে বলে অনুমান কর] খুবই ম্বাভাবিক। 

১৩৬৫ বঙ্গাঝে প্রকাশিত “নেদায়ে ইসলাম" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 

পীর শাহ জালালের জন্মসাল ১৩২২ খ্ ্টাব লিখিত আছে। 

“হজ্দরবনের ইতিহ।স"-লেখক আবুল ফজল মহম্মদ আব,লও, পীর শাহ 

জ/লালের জনন তারিখ ১২৫৫-৯৯ খুষ্টাৰ থেকে ১৩৪৬-১৭ থৃষ্টাৰ বলে 
উল্লেখ করেছেন । 

সেক শুভোদয়! গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ স্থৃকুমার সেন বলেছেন, _' পণ) 
081810001 8৪ 50908750817 & [71100086870] 1+0011006 810 ..৯ 

উঃ আবছুল করিম লিখেছেন,-*চতুর্দশ শতকের মাবামাবি সখয়ে 
( ১৩৪৬ খুষ্টাব্) মরকো দেশীয় মুসলমান পরিব্রাজক ইবন্ বতুতা বাংলাদেশ 
লফয় করেন এবং কামরূপের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে (অর্থাৎ সিলেটে ) এক 
দযবেশের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি শয়প, জালাল 

তবরেজীর লাথে সাক্ষাৎ করেন এবং এভাবে তিনিই সর্বপ্রথম শয়খ, জালাল- 
উদ্দীন 'তরেজী এবং শাহ জালালের অভিন্নতা সম্পর্কে বিতর্কের হুচেনা 

কক্স । ইবন্ বভূতাকে অবলম্বন করে কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত ছনে 

কগ্েন থে শরধ জাল/ল উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জালাল এক ও অভিজ্প। কিন্তু 

আত! হনে কৰি যে, শয়খ জলাল-উদ্দীন তবরেজী ও শাহ জলাল উদ্দীন 

ভিজ ব্যক্তি এবং তাদের জীবিৎকাল প্রায় একশত বৎসরের ব্যবধান ।৬১ 
'অধ্যক্ষ শইখ শরছুদ্দীন লিখেছেন, _“ম্থহরবররদীয়া সম্প্রদায়ের মখছম 

শরখ জালাল মুজর ইবন্ মুহম্মদ কুন্ইয়া'ঈ তৃবীস্থানজাত বাগ|লী ছিলেন 

বলে কখিত। তিনি বর্তমান তুরস্কের কুন্ইয়া শহর থেকে ইসলাম প্রচার ও 

জিহাদে অংশ গ্রহণ উদ্দেস্তে পাক-ভারতে আগমন করেন এবং ৩১৩ জজ 

দয়বেশনহ সিলেট অভিযানে যাআ! করেন। তিনি ১৩০৩ খষ্টাকে সিলেট 
জয় কক্টেন। মতান্তরে তিনি ইয়মন দেশের অধিবাসী ছিলেন। 

অতএব দেখা যাচ্ছে পীর শাহজালাল, পীর গোরাাদ প্রমুখের এদেশে 
যে ধর্মপ্রচার কাহিনী এতিহাসিক মর্ধ্যাদ।য় উন্নীত, তা শ্তার যছনাথ সরকারের 
ভাবায় “1০০ 198০০%77 &০9028 ০1 6106 78108]100 900 0068% 1 

689 7856 2৪:৮০: 91 609 £987656700) 090627০*৩৯ 



গোরা +ঘ পীর ১৪ 

পীর হজরত ঞরর|টাদ রাজীর নামে ছুইগ্রক!র লোককথা অছে। বখ৮-- 
১। লিপিবদ্ধ লোককথা ও ২। প্রচলিত লেককব! যার কয়েকটি এখানে, 
ঈংকলিত হুল। 

লিপিবন্ধ লোককথা প্রধানত; বিভিজ্জ কাব্যে বা জীবনী পুন্তকে লিখিত 
রয়েছে। প্রচলিত লোককথার ভিন্স ব্যাখা! কারো! কারে! মুখে শোনা ঘায়। 
বজা বাছল্য যে, এইসব লোককথার বাগ্তবিকতা ও যৌক্কিকতা৷ নির্ধারণ করা! 
অলস এবং আমাদের আলোচ্যবিষয় বছিভৃত। সে সব লোককখার কয়েকটি 

এইয়প ।-_ 

১। শায়ীজোল -কৌক-জোল 

মায়ী শবের অর্থ মা, জেল শবের অর্থ জল! জায়গা এবং কোক শব্ষের 

অর্থ কফোমর। এই শবগুলি বারাসত-বসিরহাঁট অঞ্চলের প্রধানতঃ কৃষক 

মহলে ব্যবন্ধত হয়। 

ছামা ও দামা নামে ছুই সহোদর অসাধারণ দৈহিক শক্তির অধিকাখী 
ছিল। অনেকে বলেন-__ওদের ভাল নাম ছিল হামু মুখোপাধ্যায় ও ছা 

মুখোপাধ্যায় । তার] রাজা চন্দ্রকেতুর প্রত! ও যোদ্ধা। রাজ! চ্কেতু ও 
পীর গোরাটাদের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে মত বিরোধ দেখা দিল এরং এই 
বিরোধ থেকে উৎপন্ন হল দৈহিক যুদ্ধ। গোরা্টাদ দেখলেন, -_চন্ত্রকেতুকে 
পরাস্ত করুতে হুলে প্রথমে রজার প্রাসাদের নিকটতম স্থানের প্রহরী যোছ্ধা! 

হামা-দামাকে পরাস্ত কর। দরকর। গোর।চাদ সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না৷ হত্রে 

হামা-দামাকে পরাভূত কর|র রহস্য কৌশলে জেনে নিয়েছিলেন। রহশ্তটী 
এই যে ছামা-দামার আহাধ্য “আগ-ভাত' যর্দি কেউ সংগ্রহ করে শ্বেত কাককে 

খাওয়াতে পারে তবেই তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। গোরাচাদ তার সাথী 
সোন্দলের সহায়তায় হামা-দামার বৃদ্ধা মাতার কাছ থেকে কৌশলে লেই 
'অ।গ-ভাত' সংগ্রহ করে এনে তার যখেপধুক্ত ব্যবহার করুলেন। ফলে 

কর্জরত হামা-দাম! অকল্যাৎ শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তারা তাদের যাকে 

সাবধানি করে রেখেছিল, তবু এরূপ শক্তিহীন হয়ে পড়ায় তারা বৃৰতে পাল 

যে তাদের মা নিশ্চয় কোন ছুশমনকে "'আগ-ভাত' দিয়ে ফেলেছে। তা! 



১৪৪ ংল] পীর-দাহিত্যের ক্থ। 

মাযৈর গ্রতি ধাগে অন্ধ ছয়ে বাড়ীতে ফিরে বৃদ্ধাকে বেদম প্রহার করে।? ঘার 
ফলে বৃদ্ধার মৃত্যু ঘটে । 

বীর হামা-দামার জননীও ছিল বীরাঙ্গনা । বিশ[লকায়া সেই বৃদ্ধাকে, 
ব্লুদ্ধ হামা-র/মা, চুলের মুঠি ধরে হেঁচডড়া-ট|ন। কবে নিয়ে যাবার লময় সেই 
বীরঃঙ্গনার দেহভারে ষে গভীর খাত মাটিতে স্ট্টি হয়েছিল আজে! তা! মায়ী 
জোল নামে খ্া/ত। সেই বিশাল দেহ টেনে নিষে যাবার সময় পথে এক 

স্থানে তার! রিশ্রাম করেছিল । বিশ্রামের সময়ে বৃদ্ধার কোমরের হাড়ের 

চাপে একটি গভীর খাদের স্থষ্টি হয়। কোমর বা কৌোকের চপে স্থষ্ট খাদ 

বা জেলকে আজিও লে।কে বলে কৌক-জোল। 

২। সাক্ষী ঠ্েতুল গাছ 

₹ বারাসত শহরের অনতিদুরে চন্দনখাটি মৌজ!র একটি বহু পুর/তন 
তেতুল গাছ তার জর[জীর্ণ চেহার! নিবে আজে। দণ্ডাযম।ন আছে। এখানে 
এককালে এক বিশ[ল পুকুর ছিল। পুকুবাট এখন প্রায় মজে এসেছে। 

এধানকর প্রাকৃতিক দৃশ্ঠ অতি ননোরম। স্থানটি পীর একদিল শাহের 
আস্তানা থেকে মোটেই দূরে নয। গীর গোর।টাদ তার ঘোড়ায চেপে এসে 
পীর একদল শ[হেব সঙ্গে 'মোলাক|২ করুতেন। এই তেঁতুল গাছের তলায় 
বসে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ নানাবিষযে আলোচনা হত। পীর গোরা্টাদ তাঁর 

ঘোড়া বেধে রাখতেন এ তেঁতুল গাছে। সেই বলবান ঘোড়াৰ বন্ধন-রশি 

টানাটানির ফলে তেতুল গাছেব গ|ষে গভীব দাগ স্থষ্টি হযেছিল। পীর 
গোরাটাদ যতব|র এসে এগছে ঘোড়াটি বেঁণে রাখতেন ততবার গাছের 

গায়ে রশির দাগ আবো গভীব হত। সে দাগের চিহ্ন আজিও (১৯৭২) 

নষ্ট হয়নি । 

গু। €েড়, বাঁশতল। 

হাড়োয়। থানার অন্তর্গত লতাব বাগান মৌজ।-সংলগ্ন বিদ্যধরী নদীর 
তীরের দৃশ্ত অপবপ। তৎকালে গভীর জঙ্গলে আকীর্ণ এই স্থানটি সম্ভবতঃ 
সাধন-ভজনের উপযুক্ত নিজন স্থান ছিল। পীর গোরাাদ একসময়ে এখানে 
এসে কিয়ৎক্ষণের জন্য অবস্থান করেছিলেন। তাঁর হাতে থাকৃত বেড়, বাশের 



গোরাচণদ ১৫৫ 

একটি 'আশা-বাড়ি'। ভুলে হেকু বা অন্য কোন কারণে হোক তিনি 
এখানে তাঁর আশ|ব|ড়ি বা লঠিট! রেখে যান । কারো মত এই যে, সেই স্থানটি 
চিহ্নিত করে তিনি লাঠিট সেখানে পুঁতে রেখে গিষেছিলেন। পরবর্তীকালে 
বেড়, বাশের সেই লাঠিটা শুকিবে না গিয়ে ত| থেকে নতুন বাশ ঝাড়ের 
উৎপত্তি হয়। পীর গোর]টদেব প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞ/পনার্থে তার অবস্থিতি 
স্থানটি একটি নজরগাহরূপে এখনও পরিচিত এবং সেই বেড়, বাশের ঝাড় 
আজিও সদর্পে বংশ বিস্তার করে স্বপ্রতিষ্ঠত। সেঝাড়েব বাশ পরিবারিক 

প্রয়োজনে কেউ ব্যবহার কবেন না। 

৪। জিংহ্দরজায় নজরগাছু 

বেড়া্টাপার অতি সন্নিকটে ব।জ] চন্দ্রকেতুব প্রাসাদ ও গড়। এয়াজপুর 
নামক স্থানের আস্তানা থেকে এসে পীর ণোরর।টদ তার সাথে প্রথমে সাক্ষাত 

করুতে প্রয়াসী হন। রাজা চন্দ্রকেতু সে প্রপ্তাবে দ্বীৃত হয়ে তার গড়ের 
প্রবেশ দ্বারের মুখে অবস্থিত যে কক্ষে পীর গোবার্টাদেব সঙ্গে কথোপকথনে 

নিযুক্ত হয়েছিলেন পীর গোরা্টাদেব ভক্তবন্দ পরবর্তীকালে এ এতিহামিক 
সাঁক্ষাতস্থলটিতে একটি নজরগাহ নির্মাণ কবে সেখানে ভক্তি-অর্থ ন্বরূপ 

হাজত-মানত শিরনি দিতে আরম্ভ কবে । প্রবেশদ্বাব ব৷ সিংহদরজার মুখে 

গোলাকৃতি বিশালকা য বন্ু পপ্র/চীন সেই নজরখাহটি অজিও দৃষ্ট হয়। 

৫। বাঘ-বন্দী 
বাবাসতের আমডারঙ্গা থানান্তর্গত কামদেবপুরের যে স্থানে পীর 

গোরাচাদের ন|মে এক স্বদৃশ্ত নজরগাহ অ।ছে, কষেক বছব আগেও সেখানে 
এমনটি ছিল না। তবে একটা থ|ন ছিল, যেখানে কেউ কেউ দুধ, ফল 

ইত্যাদি দিত। সে সময প্রযই গভীব রাত্রে সেখানে বাঘ এসে নজরগাহে 
"সালাম" জানিষে যেত। 

কোন এক রাত্রে একটি বাঘ এস্থানে এসে “সালাম না জানিযে অবস্থান 
কর্ছিল। পীরগোরাচীদ ক্রুদ্ধ হযে তাকে মেখান থেকে চলে যেতে 

আদেশ করেন। সেই দৃধিনীত বাঘ তাব অদেশ অগ্রাহ করলে গোরাচাদ 
তাকে নিকটবর্তী একটি আমগাছে বেধে রেখে দেন। বাঁঘটি বন্ধন মুক্ত 
হতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হযে অবশেষে আত্মসমর্পন করে। পীর সাহেব অবশ্ঠু 
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একঘন্টা। পরে তাকে মুক্ত করে দেন। একঘপ্টা বন্দী থাক কালো বলবান 
এবং ছ্ুবিনীত লেই বাঘের টানাটানিতে রশির ধর্ষণে আমগাছের গায়ে 
গভীর দাগ হয়ে যায়। 

৬) পান-ন্ুরকী প্রসঙ্গে 

হ!তিয়াগড় নামকস্থানে 'পীর গোরাচাদের সঙ্গে সেখানকার অধিপতি 
রাক্ষমরাজ আকানন্দের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে প্রথমে আকাননের ভাই 
বাকানন্দ নিহত হয় এবং পরে অ।কানন্দ নিজেও নিহত হয়। আকানন্দ 
নিহত হুওয়ার আগে চক্রবাণের সাহায্যে পীর গোরাাদের গর্দানে 

গুরুতরভাবে আঘ।ত করে। এই আঘাত নিরাময় করার ওষুধ পীর সাহেবের 
জানা ছিল; ক্ষত সারাতে অন্থপান হিসাবে প্রয়োজন হয়েছিল পান ও 
স্বকীর। গোরাচাদ তৎক্ষণাৎ পান-স্রকী সংগ্রহ করে আনবার অন্ঠ 
তার সাথী সোন্দলকে বলেন। সোন্দল, বালাণ্ড পরগণায় পান-স্থরকীর 

বছ অস্থলন্ধান করেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। ঘটনাটি জেনে পীন্ব 

গোয়।চাদ বিষ! হয়ে বলেছিলেন যে বালাগ্ডা পরগণায় কেউ যেন পানেন্র 
চাষ না করে এবং স্থরকী দিয়ে ঘরের ছাদ নির্মাণ না করে। তার এই 

আদেশ এখনও তার ভক্তগণ মেনে চলেন । 

৭। বেড়, বাঁশভলার সাপ 

হাড়োয়। থানার নিকটবর্তী লতারবাগান মৌজায় পীর গোরাচাদের 
যে নজরগাহটি আছে সেখানে বেড়বাঁশ ঝাড়ের পাশেই একটি অশ্বখ গাছ 

আছে। সেই অশ্বখ গাছে বাস করত এক বিশালকায় সাপ। সাপটি এত 

বিরাট যে, মুরগী-হাস, ছাগল ব! অনুরূপ ছোট ছোট গৃহপালিত জীবকে সে 
অনায়াসে গিলে খেত। সেই সাপের উৎপাতে গ্রামের অধিবাসীরা অতিষ্ঠ 

হয়ে উঠল। স্থানীয় আধিব|সী চন্দ্রকাস্ত হাইত ক্ষিপ্ত হয়ে বন্দুকের গুলীর 
সাহায্য সাপটিকে হত্যা করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরই হাইত মহাশয় 
কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। সেই রোগেই তিনি পরে মার! যান। লোকের 
ধারণ! যে পীরের নজরগাহ স্থানে জীবহত্যা করায় হাইত মহাশয়ের পাপের 
পরিণতিতে তার মৃত্যু হয়েছিল? 
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৮1 পীর গোর়াাদের হাজার শরীক 

ঘোরতর যুদ্ধে রাক্ষপাধিপতি অ|কানন্দ-বাকানন্দ নিহত এবং পীর গোয়া্টাদ 

গর্গানে গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। আহত অবস্থায় তিনি গভীর জঙ্গলে 
অবস্থান করছেন। তাঁকে দুধ দিয়ে সেবা করছে একটি গাভী। গাভীর 
মালিকের নাম কালু ঘোষ। গাভীটি সকলের অজ্ঞতে পীরকে সেবা করে। 
কালু সেই গাভীর দুধ কম হওয়|র কারণ অনুসন্ধান করে রহস্য ভেদ করতে 
সমর্থ হল। সে তৎক্ষণাৎ অ।টক করল তার গাভীকে। ফলে পীর সাহেবের 

জীবন আরো সংকটাপর হয়ে উঠল। পীর তখন কালুকে ম্বপ্রে দেখা দিয়ে 
অনুরোধ জানালেন,_”কালু! মৃত্যুর পর তুমি আমার শবকে বালাগ্া 
পরগণার বিষ্তাধরী নদীর তীরে সমাধিস্থ করবে।” 

কালু সে আদেশ মান্য করে যথাস্থানে মাজার শরীফ প্রতিষ্ঠা 

করেছিল। 

৯। বেড়ার্টাপা 

দেউলার রাজা চন্দ্রকেতু। তিনি হিন্দুরাজা। প্রবল প্রতাপ তার। 

হিন্দবত্র/ক্ষণ্য ধর্মের তিনি অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহুক। পীর গোরাচাদ 

এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম গ্রচায় কবতে এসে বুঝতে পারলেন যে চন্্রকেতৃকে 

ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পরলে তার কাজ অনেক সহজসাধ্য হবে। 

তাই প্রথমেই তিনি সাক্ষাত করলেন রাজার সঙ্গে। আলোচনাস্তে গর 

গোরাচাদ তাকে ইসলাম ধর্মগ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। রাজা নানা অজুহাতে 

সে গ্রন্তাব প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন। র]জ1 বল্লেন, “শুনলাম আপনি 

অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি কি অলৌকিক শক্তির সাহায্যে 
আমার ঘরে রক্ষিত লৌহকদলী পাঁকা কদলীতে পরিণত করতে পারেন?" 

পীর গেরাচ।দ সম্মত হলেন। রাজার আদেশে লৌহকদলী গোরাচ।দের 

সম্থথে আনীত হুল। পীর গেরাচাদ মনে মনে আল্লাহ, তালার নিকট 

মোনাজাত কর।র পর দেখা! গেল সেই কাচ। কদলী পাকা কদলীতে পরিণত 

হয়ছে । র।জ! বিস্মিত হয়ে বললেন__-"আমার বিশ্বাস হয় না যে আপনি 

জান্বাস্ব প্রাসাদ-বো্টত লোহার বেড়ায় কমনীয় চ1পাফুল ফোটাতে পারবেন ।” 
পীয্ব গোরাচাদ বল্লেন, _“আজার দোয়ায় তাও সম্ভব হতে পারে।” 
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এই বলে তিনি পুনরায় আল্লার নিকট মোনাজাত রূরলেন।:- তৎক্ষথাৎ 
দেখা গেল লোহার বেড়ায় অসংখ্য চাঁপ|ফুল ফুটে উঠেছে। লেই অসম্ভব 
ঘটন! দেখে সকলেই বিস্বয়-বিমুগ্ধ হয়েছিলেন । রাজা তবু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করেন নি কিন্তু বেড়ায় চাপা ফুল ফোটানে।র অলৌকিক ঘটনা লোককণ্ঠীয় 
চিরম্মরণীয় হয়ে আছে। উক্তস্থানের “বেড়াচ1পা” নামকরণের মধ্যদিয়ে 

নে লোককথ! এতিহ|সিক বান্তবতার রূপ নিয়েছে । 

১+। অনম্পুর্ণ লাঙগ মগজিদ 

_ হাড়োয়া থানার অন্তর্গত লতারবাগানে লাল মসজিদের নিদর্শন আছে, | 

মসজিদটি নির্মাণ কাজে হাত দিয়েছিলেন পুরাতন খাসবালাগ্তা নামক স্থানের 
মীরা নামক এক মুসলমান প্রথম জীবনে তিনি পীর গোর্াাদের পরম 
ভক্ত ছিলেন। পীরের অন্চগ্রহে তার দরিদ অবস্থা দূর হয়ে যায়। 
অবস্থার উন্নতি হওয়ার পর তাঁর এতই অহপ্কার জন্মে যে তিনি 

মসজিদ নির্সাণ করে এক কীন্তিস্থাপনে প্রয়।সী হন। মসজিদ নির্মাণের 

জন্য সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্ন্ধ। তিনি বহুসংখাক রান্গমিস্থ্ি সংগ্রহ করে আনেন 

এবং একরান্রের ঘপো মসজিদ নির্স।ণ অবশ্যই সম1”ু রনেন নলে সদর্পে 

গ্রতিজ্ঞ। করেন। 

' - মীর খাঁর এই অহঞ্কারে অসন্ধ্ট হপে পীর গের চাদ তার টিন 
শক্তিতে রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই প্রভাত হয়েছে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন। 

গাছে গাছে ডেকে ওঠে কিল, বাড়ী বাড়ী ডেকে ওঠে মোরগ। 

ঝাজমিস্ত্রিগণও কথা দিয়েভিল ঘে ত|র। এক রাত্রির মণোই এসজিদ মির্মাণ 

'কণজ শেষ কবে দেবে! কিন্তু প|ধীর কুন শুনে তারা নিরাশ হয় এবং 

মসজিদের ক।জ অসম্পূর্ণ রেখেই স্থানত।গ করে। অসম্পূর্ণ সে লাল মসজিদ 

খে! (১৯২) বিষ্বঝান। | 

৯১৭. 'অলপুরুর-চড়কপুকুর 

। লাল মসছিদের দুপাশে দুটি.বড় পুকুর অ|ছে।. একটির নম নলপুকুন 
অন্তর্টির্নাম চ্কপ্রকুর 1." চড়কপুকুর-নলগুকুরের ধারে প্রতি বছর চড়রেষ় 
মেলা হয়. অঁ-প্রকুর়ের ভলে নারি গ্রচর থা! এব্ং..ব।ষ্ন পজদি জাছে। 



গোরাচাদ পীর ই 

গ্রামের হিন্দু বা মুসলমান যে কেউ এককালে তার বাড়ীর বিশেষ উৎসবে 
পুকুরের বাসনপত্রাদি ব)বহার করতেন। এ ঝ/সনপত্রাদি পেতে হলে 
গৃহস্থকে রাত্রে পুকুর-ধরে গিয়ে পবিত্র পোষাকে পবিত্র মনে পুকুরের 
অরধিষ্ঠাতাকে আপনার প্রয়্জজনের নথ্খা জানিয়ে নিমন্ত্রণ করতে হত। 
নিমন্ত্রণ গৃহীত হলে পরদিন প্র/ত.কানে পুকুরের পাড়ের কাছে অল্প জলের 
মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত' ঝাসনপত্র/দি প1ওয়া যেত। নিয়ম ছিল কজ 
যৃমাধা হলে উপযুক্ত ভাবে পবিদ্দ/র-পরিচ্ছন্ন করে সেগুলি বথাস্থানে ফিরিয়ে 
দিয়ে যেত হত। 

১২। আর্থলোতভী লরিম মগুলের বংশধর মা 
লতারবাগান নামক গ্রামে বেড, বাশতলাঘ পীর গোরাটাদের নাকে 

যে নজরগাহটি আছে তার অগ্তত্ম সেব|য়েত ছিলেন মোহাম্মদ নরিম মণ্ডল 

নামে এক ব্যক্তি। ওর বংশপবের মণ)ক।র এক ব্যক্তি ছিল, নিদারুণ 

অর্থলোভী। লে[ভের জন্য সে স্বাভাবিকভাবে উক্ত নজরগাহের সেবায়েত 

থাকার অধিকার কেলল হ|/রিয়ে। কিন্তু অধিক।র সে ছাড়ল না। অল্পদিনের 

মধ্যেই সে ব্যক্তি বাকশক্তি হারিয়ে ফেল্ল। প্রথম দিকে সাধারণ লোক 

অকন্মাৎ তার ঝে/ব। হওয়ার ক|রণ বুঝতে পারল না। পরে লোকটি এক 
অত্যাশ্চর্যয স্বপ্ন দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়ল এবং ইঙ্গিতে তার স্বপ্নকথ! প্রকাশ 

করদল তার এরূপ বোব। হওয়র কারণ বোঝা গেল। স্বপ্রট এইরূপ £__ 

এক রাত্রে সে স্বপ্নে শুনতে পেল কে যেন গন্তীর আওয়াজে বল্ছেন,_ 
“টাক, বড়ই ট।/কার লোভ তোর! টাকার বড় দরক।র, তাই না! বেশ, 

তুই নলপুকুরের ধ|রে য!স গভীর বাত্রে,_টাক। পাবি, অনেক টাকা পাবি। 
কিন্ত একটি সর্ত __টাকার জন্য তে।কে ছুটে। ডাব দিতে ইবে।» 

ড|ব দ|নের অর্থ হল ছেলে দ|ন। এব্যক্তি তার দুই ছেলেকে বিসজ'ন 

দিতে হবে এই গুপ্ত অর্থ বুঝতে পেরে অর্থলোভের ন্যায় ত্বন্য অপরাধের কথা 
সাধারণের মধ্যে যখন প্রকাশ করছিল তখন নাকি তার ছুই গণ্ড বেয়ে 

অবিরল অশ্রু ঝরে পড়ছিল। 

গীর গোরাাদ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ লোককথা কিছু কিছু আছে। সেই 

লিখিত লোককথাগুলির একটি এইরূপ +__ 



১৬ বাংলা গীর-লাহিত্যের কথা 

রামজয় ছড়। হুড় ঠাকুরের নামে নাকি ভাঙ| হাড়ি জোড়া লাগে। 
তাই আজে। এ অঞ্চলের লোক শুভযাত্রার প্রাক্কালে মহাপুপ্যবাণ হড় ঠাচুরের 
নায করে। মেয়েরা মাটির হাড়ি উনানে চাপাবার আগে “জয় রাম্জয় 

হুড়' বলে তার শ্মরণ করে পাছে হাড়ি ভাঙে সেই ভয়ে। শোনা যায় একদিন 

রাত ছুপুরে পীর গোরাচাদ অতিথি হলেন গোপালপুরে ( ভৈরব-গোপ।লপুর ২ 
বধিরহাট ) রামজয় হড়ের বাড়ীতে। প্রতাপশালী মুসলমান পরকে লাদর 

আতিথেয়তা! জানালেন হড় মশায়। পীর বললেন, প্রামজয়, আমি 

বড় ক্ষুধার্ত ।* 
অতিথিপর]য়ণ ব্রাহ্মণ সভয়ে জিজ্ঞাস! করলেন, _“কি দিয়ে আপনি নেব 

ইচ্ছা করেন 1" 
পীর, ত্রাহ্মণে আতিখেতার পরীক্ষা করতে. বল্লেন-_“ইলিশ মাছ দিতে 

ভোজ দাও।” 

হড় ঠাকুর তো ভয়ে কাঠ। রাত ছুপুরে ইলিশ মাছ পান কোথায়! 
টিস্িত' ঠাকুর মশায় পীরের কাছে তার মনোভাব ব্যক্ত করতেই পীৰয 
বল্লেন, “পুকুরে জাল ফেল্লে ইলিশ উঠবে ।” 

হলও তাই। পুকুষ়েই ইলিশ ম[ছ পাওয়া গেল। 



নবম পরিচ্ছেষ 

গোরা সঈীদ 

পীর হজরত দামুদ আকবর রাজী বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্ম 
প্রচারের উদ্দেশ্টে পীর হজরত সৈয়দ আব্বাস আলি রাজী ওরফে পীর 
হজরত গে|রাচাদ রাজীর নেতৃত্বে পরিচালিত বাইশ জনের এক কাফেলার 
সহিত আগমন করেছিলেন। তিনি “গোর! সইদ্”» নামে সমধিক 
প্রসিদ্ধ। বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত সোহাই ন/মক গ্রামেই 
তিনি অধিষ্ঠিত হন। সেখান থেকে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে 
থকেন। পীর গোরা্টাদের স্থান বালাগ্ডা পরগণার হাড়োয়া অঞ্চল 
সোহাই গ্রামের যথেষ্ঠ সন্নিকটে অবস্থিত। 

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গোরা সঈদ, গীর গোরাটাদকে সহযোগিতা 

করতেন । সেহাই গ্রামে থেকেই তিনি আল্লাহ-মাহাস্ঘ্য প্রচ/র করেন 

এবং তাতে আপনার জাহির হয়। তার জন্মস্থমন, জন্ম-তারিখ বা মৃত্যুর 

কাল কিছুই জান| যায় না। তবে সোহাই গ্রামেই তিনি এন্তেকাল 

বা মৃতু/বরণ করেন । এইখানেই তার পবিত্র মাজার শরীফ আছে। 
পীর হজরত গোর] সইদ্ রাজীর পবিত্র মরদেহ যেখানে কবরস্থ করা 

হয়েছিল, সেই স্থানে তার ভক্তগণ ইট দিয়ে একটি দরগাহ নির্যাণ করে 

দিয়েছেন। শুনা যায় রাজ] কচন্দ্র রায় বছু বিঘা জমি পীরেত্বর হিমাবে 

উক্ত পীরের নামে উৎসর্গ করেছিলেন বর্তমানে দেখা যায় প্রায় চার 

ক।ঠা পরিমাণ জ।য়গা'র উপর পীরের দরগাহটি অবস্থিত। 

- মোহাম্মদ গোলাম মোস্তাফা ( ৫০) প্রমুখ সেবায়েত পীর গোর! সইদের 

দ্রগাছর তত্বাবধান করেন। তাদের পক্ষে মোহাম্মদ মোকসেদ আলি 

বর্তমানে (১৯৫০) দরগাহে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে ধৃপ-বাতি প্রদান 
করেন। ৃ 

' প্রতি বংসর পচিশে ফাস্তন তারিখে দরগাহে পীরের নামে. ওরস হয়। সে. 

সময়ে এখানে একদিনের মেলা! বসে। এই মেলায় পাচ-ছয় হাজার লোকেক- 



১৬২ বাংলা! পীর-সাহিত্যের কথা 

সমাবেশ হয়। সেখানে ভক্তগণ পীরের উদ্দেশ্তে হাজত, মানত ও শিরনি 
প্রদান করেন। অনেক ভক্ত সেখানে লুট দেন। তাছাড়া প্রতি শুরুপক্ষের 
একাদশ দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠান হয় এবং সে সময় এস্থানে উপস্থিত 
ফকিরগণকে ভোজন করানে!। হয়। অনেক ভক্ত অন্যান্য দিনেও দরগাহে 

ছুধ, ফল, বাতাস প্রভৃতিও দান করেন। 

আব্ব,ল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তার "বালাগু!র পীর হজরত গোরাটাদ 
রাজী” নামক পুস্তকে গোর! সইদের খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। 
পীর গোরাটাদ পটালী কাব্যে, কবি মহাম্মদ এবাদোল্লা সাহেব লিখেছেন, 

গোর! ছয়িদ কহিল স্থহাই নগর। 
জাইগীর দিছে আল্লা গুণের সাগর ॥ 
মোছলমান করিব জাইগীরে গিয়!। 

তালজঙ্গ রাজে আমি জোরেতে ধরিয়া ॥ (পৃ. ৮) 

ভাবিতে ভাবিতে দেহে চলিতে ল|গিল। 

গোর।টদসহ ছইণ হুহাই আসিল ॥ 

ছইদ গোরায় কষ শুণ বলি কথা। 

তুমি যাও বালাগযর় আমি থাকি হেখা॥ 
কখন তোমার পবে কেহ করে জোর। 

ছোন্দল আসিয়া! যেন করেন খবর ॥ 
সত্বর করিয়া আমি য|ইয়া তথায়। 

মুহুর্তেকে যুদ্ধ করে মারিব তাহায়॥ 
দুই পীর এক সঙ্গে মিলি গলে গলে। 

বিদায় হইল গোরা লইয়া ছোন্দলে ॥ (পৃ. ৮) 

মহাম্মদ এবাদে।লা রচিত “পীর গে|রা্টদ পাট।লী” কাব্যের একস্থানে 

বর্ণিত পীর গোর] সইদের বীরত্বগাথা সংক্ষেপে এইরূপ )__ 
হেতেগড়ের রাক্ষসাধিপতি আকানন্দ ও বাকানন্দ ন।মক ছুই ভাই-এর সঙ্গে 

পীর গোরাটাদ তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হলেন। প্রথমে এল বাকানন্দ। পীর 
গোরাটাদ যুন্ধে তাকে হত্যা, করুলেন। আকানন্দ তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদে 

উন্নন্ত হয়ে পীর গোরাাদকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এল। তার সঙ্গে আছে 



গোরা সঈদ ১৬৩ 

চক্রবাণ। এই চক্রবাণের সাহায্যে এমন আঘাত হান্ল যাতে পীরের বন্ধের 
অর্ধেক কেটে গেল। এবার পীরের জীবন সংশয়। তবে পীর জানতেন 

যে পান সহযে|গে ওষুধ ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করতে প|রুলে তার জীবন বক্ষা 
হতে প|রে। কিন্তুতিনি অ।পন সহচর ছোন্দলের সাহ|য্যে অনেক চেষ্টা 

করেও পান সংগ্রহ করতে পারেন নি। গীর গোর|টাদ তখন হতাশ্বাস হয়ে 

স্থহাই গ্রথমে গিয়ে পীর গে।বা সইদকে সংবাদ দিবার জন্য ছোন্দলকে আদেশ 

করুলেন। 
ছোন্দল তখনই স্থহাই গ্রামে এসে পীর গোর সইদকে সমস্ত বিবরণ 

জানালেন । সব শুনে “সইদ' দুঃখে বিচলিত হয়ে কেদে ফেল্লেন। তিনি 
তৎক্ষণাৎ হেতেগড়ের যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ঢাল, তরবারি, খুস্তি, 
ধঙ্ছক-বাণ প্রভৃতি নিয়ে যাত্র। করুলেন। 

গীর গে।র! সইদ ঘোড়ায় চড়ে এলেন হেতেগড়ে । অনুসন্ধান করে 

স।ক্ষ/ত করুলেন পীর গোর]চাদের সংঙ্গ। উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু-স্থলভ 

কথানার্ত। হল। গোরা|দের পর।মর্শক্রমে রাক্ষপবংশ ধ্বংস করতে অগ্রসর 

হলেন খে|র সইদ। তুমুল যুদ্ধে তিশি অ।ক|নন্দকে নিহত করতে সমর্থ 
হলেন! অত:পর তিনি কিরে এলেন স্থহই গ্রামে । 

পীর হজরত গে|র|চাদ রাজীর সমস|ময়িক বলে অন্থমিত হয় যে পীর 

গোরা সইদ চতুর্দশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক | পীর গোর|টাদের মৃতুর পরেও 
তিনি কিছুদিন জীবিত ছিলেন তা প্রচলিত কাহিনী বা কাব্য থেকে 

জানা যায়। 

পীর গে|রা সঈদের মাহাত্ম্য-জ্ঞ।পক একটি লে।ককথ। স্ৃহ|ই অঞ্চলে 
প্রচলিত আছে। লোক-কথাটি এইরূপ £-_ 

পীরের দোয়। : 

স্ৃহাই গ্রামে একদিন এক ব্যক্তি রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে এসে হাভ্র। 
তার নাম মোহাম্মদ মোকসেদ আলি (৩৫)। কঠিন গীড়াঁয় তিনি নিদ|রুণ 

কই পাচ্ছেন। নির/ময়ের কোন আশ। নেই । অনেক ডাক্তার ও কবিরাজকে 

তিনি দেখিয়েছেন । অব:শষে পীর গোরা সইদের দরগাহে এসে আকুল 

ভাবে প্রার্থনা জানালেন রেগ থেকে মুক্তির আশায়। তিনি পীরের দরগ।হে 



“৯৬৪ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ। 

রইলেন ধর্ণ| দিয়ে। অবশেষে তিনি হ্বপ্লাদেশ পেলেন; _-“তুষি পীর গোর 
অইদের দরগাহে নিজেকে নিবেদন কর, তোমার রে।গ মুক্তি ঘটবে ।* 

পরদিন থেকে তিনি উক্ত দরগাহে ধৃপ-বাতি দিতে আরম্ভ করেন। 
অচিরকাল মধ্যেই দেখা গেল যে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করুতে 
আরভ করেছেন। বেশ কয়েক দিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। 

তিনি আজও (১৯৫০) উক্ত দরগাহে সেবক হিসাবে নিয়ামিত ধৃপ-বাতি 
দিয়ে থাকেন। 

হিন্দু মুদলিম সকল ভক্তই তার দরগাহে হাঞ্ত, মানত ও শিরনি দিয়ে 
থাকেন। এখানে মোরগ হাজত দেওয়া হয়। তবে সে মোরগকে জবাই 
কর] হয় না; পীরের নামে উৎসর্গ করে দেওয়াই প্রথা । এটি খুব সম্ভবতঃ 
বৌদ্ধাদর্শে জীব হত্যা না করার রীতি এখানে অনুস্থত হয়েছে। এথানে 
লুট দিবারও রীতি প্রচলিত। 



দশম পারিচ্ছে 

৮০ ব্তী 

চম্পাবতীর অপর ন।ম শ্তভদ্র। রায়। তিনি ব্রাহ্ণনগরের রাজকন্যা | 

তার পিতার নাম মুকুট রার, মাতার নাম লীলাবতী, কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম 
কামদেব রায় এবং স্ব'মীর নাম বড়খ। গাজী । 

মুকুট রায়ের সহিত বড়খা৷ গ|জীর যুদ্ধ, মুকুট রায়ের পরাজয়, বড়খা 

গাজীর সহিত কন্যা চম্প।বতীর বিবাহ, পুত্র কামদেব রায় প্রমুখের ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি এঁতিহানিক ঘটনা । পীর মে|বারক বড়রখ! গাজীর কথা 
প্রসঙ্গে তা অলে।চিত হয়েহে। এখনে তার পুনরুল্পেখ নিরর্থক । 

বাংলাদেশের খুলন! জেল।র স।তক্ষীরা মহকুম।র অন্তর্গত লাবস! নামক 

গরমে চম্পাতীর নামে একটি দরগ|হ, অছে। তাছাড়া! আরো কোন কোন 
স্থানে চম্পাবতীর নামে নঙরগাহ, অ।ছে। তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার 

অন্তর্গত বেলা! নামক গ্রথবের নজরগাহ, সম্পর্কে জানা যায় যে রাজ। 

রামমোহন রার বংশীর জ্মিদ।রী ধারার ধরণীমে।হন রয় প্রতি বখসর 

পৌষ সক্রান্তির দিনে খুব জ।ক-জমকের সহিত এখ|নে শিরনি দ্বিতেন। 
তারপর থেকে স্থানীর হিন্দু-মুসলিম ভক্ত সেই প্রথা অনুসরণ করে আসতে 
থাকেন। জমিদারী উচ্ছেদের পর সে ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে। 

এখানে চম্পাবতীর নামগ্কষিত নজরগাহ-স্থানের জমির পরিম।ণ বর্তমানে 

মাত্র তিন ক|ঠার মতন। পূর্বে নাকি নজরগাহটি মন্দিরসদৃশ ছিল। পরে 
সেই পাকা দরগাহটি ইটের স্তরপে পরিণত হয়েছে । অনেকে বলেন এখানে 

একক|লে একটি ন।ম-না-জানা গাছ ছিল। মরহুম পাচকড়ি খার পর শেখ 

মোজাম্মেল হক্, চম্পাবতার নজরগাহে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করতেন। 
চম্পাবতীর দরগাহের উত্তর পাশে আর একটি ইটের স্প আছে। সেটিকে 

কেহ বলেন চম্পাবতী বা বিবি চম্পার দরগাহ, কেহ বলেন বনবিবির দরগাহ, 

আবার কেহ বা! বলেন বিবি ফ.তেমার দরগাহ. | 



১৬৬ বাংলা গীর-সাহিত্যের কথা 

চম্পাবতীর শেষ পরিণতি কি হয়েছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া 
যায় না। বিভিন্ন স্থানে তার সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রদত্ত হয়েছে । যথা»_ 
১। খুলনা জেলার সাতক্ষীর! মহকুমার অন্তর্গত লাবসা নামক গ্রাম পর্যন্ত 

্বামী বড়রা গাজীর সহিত চম্পাবতী আগমন করেছিলেন। মানসিক দিক 
দিয়ে কোন কারণে দারুণভাবে আহত হয়ে তিনি জীবন ত্যাগের সংকল্প 

নিষে পান্কীর মধ্যে থাকা অবস্থায় গলায় ছুরিকাঘাত করেন। পান্ধী বেয়ে 
রক্ত ঝরতে দেখে বেহার|গণ পান্ধী মাটিতে নামায় । তখন চম্পাবতীর 
রক্তাক্ত মৃতদেহ সকলের নজরে পড়ে ।৮ (আঞ্চলিক লে।ককথা) । 

২। লাবসা গ্ররমে আসবার পর গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করে চম্পাবতী পলায়ন 
করেন এবং নিকটবর্তী গণরাজার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে বাকী জীবন সেইখানেই 
অতিবাহিত করেন ।৫৩ 

৩। উক্ত লাবস! নামক গ্রামে তিনি আজীবন অতিবাহিত করেন এবং 
সেখানেই তঁ/র স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে |৫৩ 

৪ লাবসা গ্রথমে সাময়িক অবস্থিতির পর তিনি বড়খা গাজীর সহিত 
বৈর[ট নগরে শ্বস্তর[লয়ে গমন করেছিলেন ।১৩ 

৫। চম্পাবতী ছিলেন রাজা চন্দ্রকেতৃর কন্যা। পীর গোরাছাদের সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়েছিল ।* 

৬। তিনি বোগদাদের খলিফা বংশের অনৃঢা কন্তা। ইসলাম ধর্ম 
প্রচারার্থে তিনি এদেশে আগমন করেছিলেন ।১২ 

কালের গতিতে চম্পাবতী বূপকথায় পর্যবসিত হয়েছে। প্ররুত 
এঁতিহসিক তথ্য উদ্ধার করা ছুঃসাধ্য । তবে ঘটনা বিশ্লেণে এইটুকু উদঘ]টিত 
হয় যে তিনি মুকুট রায়ের কন্তা, গাজীর সহিত তার বিবাহও হয়েছিল। 
লাবসা গ্রামের দরগাহ ও তথাকার লোককথায় স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান 
হয় যে চম্পাবতীর দেহান্তর উক্ত স্থানেই ঘটেছিল। 

চম্পাবতীর দেহাস্তর ঘটা সম্পর্কে একটি লোককথা বসিরহাট উত্তর|ঞচলে 
প্রচলিত আছে। লোককথাট সংক্ষেপে এইরূপ £__ 

১। চম্পাবতী : 
মাতা-পিতার কাছ থেকে সাশ্র নয়নে বিদায় নিয়ে স্থভদ্রা রায় স্বামী 

গাজীর অন্থুগমন কর্লেন। “সঙ্গে চলেছেন গাজীর সহচর কালু এবং স্থৃভদ্রার 



চম্পাবতী ১৬৭ 

সহোদর ভাই কামদেব। ব্রাক্ধণ নগর তিনি ত্যাগ করে চলেছেন। যাবেন 

শ্বশুরালয় বৈরাট নগরে । দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হতে হতে এলেন লাবজ! 
নামক গ্রামে । পান্ধী থেকে সুভদ্র] রায় তাকালেন বাইরের দিকে । দেখলেন 
দূরে আকাশে অসংখ্য চিল এবং শকুনি ও কাকের আনাগোনা । এত চিল- 
শকুনি কাক ওড়ার কারণ জানবার কৌতূহল হল তার। 

বড়খ। গাজী যুদ্ধে জরল[ডভ করেছেন, তার ভক্তগণের সেকি কম আনন্দের 
কথ! ! গাজী যুদ্ধে জর লভ করে ব|জকন্তা৷ স্থভদ্রাকে বিবাহ করে এসেছেন, 

সেকি তাদের কম গৌরবের কথ! গাজীভক্তগণ বিজয়ী গাজীকে সম্বর্ধন! 
না জানিয়ে কি পারে! সে জন্য তো! একট] বিজম-উতসব হওয়া চাই! 

দুরে গ্রথমে সেই বিজয়-উৎসব হবে । একট। বড় দরের খানা-পিনা হবে 
সেখানে । সেখানে কত গরু জবাই কর! হয়েছে তার হিসাব কে রাখে 

মাংস লোলুপ চিল-শকুনি ক|কও মেখানে জটলা তো কর্বেই। হাড়-গোড় 
নিয়ে কলহে মত্ত কুকুরকুলের আএরাজও শোনা যাচ্ছে। 

গোহত্যার ব্যাপারে সংঙ্গার।চ্ছন্ন স্থভদ্রা ও কামদেব মুহূর্তে ষেন মরমে 
মরে গেলেন । মনে মনে এমন স|ংঘ|/তিক ভাবে আহত হলেন যে স্বভদ্রা 

পান্ধবীর মধ্যে থেকে গলার ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করুলেন। কামদেব আর 
গাজীর সঙ্গে অগ্রসর হলেন ন।। উদ[সভাবে তিনি দিক পরিবর্তন করে 
একাকী পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হলেন। 

স্থভদ্রার প্র/ণহান দেহ লাবস। গ্রামেই সমাহিত করা হল। তার সমাধির 

উপর একটি চ(প। ফুলের খ|হু লাগ[নে হয়েছিল । চম্প|ফুল "শাভিত স্থভদ্রার 

সমাধি ক।লব্রমে মায়ী চম্পার দরগ|হ বা চম্প।বতীর সমাধি ব! চম্পাবতীর 

থান' রূপে পরিচিতি লাভ করে। পরবন্তী কালে তার চম্পাবতী নামটিই 
সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। 



একাদশ পরিচ্ছেছ 

ঠাকুরবর সাহ্ৰে 

জায়গার নাম লাউজানি। বাংলা দেশের অন্তর্গত যশোহর জেলার 

বিনাইদহ থানাধীন এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম ব্রাক্ষণনগর | খৃষ্টায় পঞ্চদশ 
শতাবীতে এখানকার র|জ! ছিলেন মুকুট রায়। পীর মোবারক বড়রখ! গাজীর 
সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন এবং পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মুকুট 
র|য়ের এক কন্যা ও এক পুত্র ছিল। তাদের নাম যথাক্রমে স্থৃভদ্রা ওফে 
চম্পাবতী ও কামদেব। চম্পাবতীর সঙ্গে বড়খ! গাজীর বিবাহ হয়। 
ক।মদেব কিশোর অবস্থাতেই ইসল[ম ধর্ম গ্রহণ করেন। 

বড়খ। গাজী বিবাহের পর পত্রী চম্পাবতীকে নিযে ত্রাণ নগর থেকে 

তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীর। মহকুমার 
অন্তর্গত লাবস! নামক গ্রামে আসেন । সেখান থেকে কামদেব কোন কারণে 

ব্যথিত হয়ে ভগিনীপতির সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং খুলনা সীমান্ত 
অতিক্রম করে চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমাধীন ন্বরূপনগর থানার 
অন্তর্গত গাবড1 ন|মক গ্রামে অ|সেন। সেখানে অল্প সমব অবস্থানের পর 
চারঘাট নামক গরমে এসে উপস্থিত হন। কথিত আছে, তিনি হাড়ি বুকে 

নিয়ে যমুনা পার হন এবং চারঘ|ট গ্রামে আসেন। চ|রঘাটের যেখ।নে তিনি 
যমুনা পর হয়েছিলেন ত। আজে “হেঁড়ের ঘট' নামে পরিচিত । চ।রঘ।টের 

দক্ষিণ পূর্ব প্রন্তে বাওড়ের ধারের নিজন স্থ/নটি সন্গ্যাসী বা ফকিরণসের সাধন 
ভজনের পক্ষে অন্কূল। তিনি সেখানে মুসলমান ফকিরের বেশে হিন্দু 
সন্ন্য।স্বীর মত কুটার নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। তার ন।কি একটি 

পোষ! বাঘ ও একটি পোষ! কুমীর ছিল। তারা কাকেও হিংসা ব্রত না। 

গভীর রাত্রে তারা এ ফকির-বেশী সাধকের সাথে সাক্ষাত করতে অ।সত। 

তিনি ছিলেন বাকৃসিদ্ধ। বিনা ওষুধে তিনি কত লোকের নানারকম ব্যাধি 
অ।রোগ্য করতেন। ক্রমে ক্রমে তার অসাধারণ তপঃশত্তির কথা চ।রিদিকে 
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প্রচারিত হতে থাকে । সাধারণের নিকট তিনি ঠাকুরবর নামে পরিচিত 
হন। তার মাধ্যমে ঠাকুরের বর অথবা ত্রাক্ষণ ঠাকুরের বর লাভ করে 
জনসাধারণ ধন্য হতে পারত বলে হয়তো ঠাকুরবর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ 
করেন। বহুলোক তাব শিশ্বত্ব গ্রহণ কবে। যশোহর-অধিপতি মহারাজ 
প্রতাপ।দিত্যও তাকে বিশেষ শ্রদ্ধ। ভক্তি কবতেন। অনেক সময় ঠাকুরবর 
সাহেৰ প্রতাপাদিত্যেব বাজধানী ধূমঘাটে যেতেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
কাধ্য ব্পদেশে এতদ্ অঞ্চলে এলে অবশ্যই ঠাকুরবর স|হেবের আস্তানায় 
এসে শ্রদ্ধা জানিষে যেতেন। 

চাবঘাটেব পার্ববত্তী অগ্ভতম গ্রামেব নম কাচদহ। এ গ্রামের এক 
শোত্তিক (শুডি)-এর পুত্র মাঠে গোচাবণ কালে মাঝে মাঝে ঠাকুরবর 
সাহেবের কাছে আমত। বালকটির নাম হবি। সে ফকিরের প্রতি 
ভক্তিমান। ভক্তিম/ন বালক হবির প্রতি ঠাকুববর আকৃষ্ট হন। সে 
ভবিষ্যতে তাঁব ধর্ম প্রচাবেব প্রধান সহায হবে মনে করে তিনি হরিকে 
বিশেষ কপা করেন। তাতে হরির অসম্ভব উন্নতি হ্য। অর্থোন্নতির সাথে 
সাথে হবি কাচদহ গ্রাম ত্যাগ কবে এবং চাবঘাটে এসে বসতি স্থাপন করে। 
চারঘাটে হরি শু ডিব [৬টে আজো! বিদ্যমান । 

হবিব ব্যবসায বানিজ্যে এত উন্নতি হয যে তার বেশ কয়েকখানি পণ্যডিঙ্গা 

ছিল। সেগুলি পায নিষে নানা দ্রেশে গমনাগমন কবত। চারঘাটের মাটির 

নীচে এক সমযে তামাব পাতযুক্ত প্রকাণ্ড নৌকাব ভগ্নাবশৈষ পাওয়া 
গিষেছিল। চ[বঘ[ঢেব দক্ষিণে ম।ঠেব মবা শিযে “হরে শুডিব, রাস্তার চিহ্ন 

বযেছে। এ বান্ত। গৌডবঙ্গেৰ প্রাচীন বান্তা থেকে শির্গত হযে যমুনাব 

মোহন। পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

হবি ধনশ|লী হযে খুব গবিত হম এবং হিন্দুব সন্তান মুসলমান হওয়া 

ঠাকুরবব সাহেবকে সে স্বণাব চোখে দেখতে থাকে। ঠাকুরবর সাহেব কিছু 

অলৌকিক শক্তিব প্রকাশ করে হবিব উপব প্রভাব বিস্তারেব চেষ্টা করেন। 

তাতেও ঠাকুববর সাহেবকে অমান্য কবলে হবি শেষে পীরের কুপা থেকে 
বঞ্চিত হয়। তাৰ অনেক দৈব দুর্ঘটন| ঘটে। পটু'গীজ জলছুস্থ্য কর্তৃক তার 
পণ্যতরী বিনষ্ট হয় এবং অ|বো। কিছু ঘটনা ঘটা সত্বেও সে পীরের শিশ্বত্ব 
মেনে নেয় ন।। অবশেষে সে এক নিদারুণ বিপদের মধ্যে পতিত হয়। 
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সে সময় পোটুগীজ দন্থ্যরা খুব অত্যাচার করত। তাদের অত্যাচার 
সঙ্ছ করতে ন! পেরে ব্যবসায়ীর! পরামর্শ করে একজন দস্্যকে ধরে আনে এবং 
ত|কে তার! মন্দিরে নিয়ে বলিদান করে । এ সংবাদ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের 
কর্ণগোচর হয়। নিজেদের হতে আইন তুলে নেওয়ায় মহারাজ 
সেই ব্যবসায়ীদের গুদ্ধত্যকে সহ করেননি। তিনি বিচারার্থে কয়েকজন 
ব্যবসায়ীকে রাজ-দরবারে আসতে আদেশ পাঠান। এ ব্যাপারে সন্দেহ 
করে হরাকেও উক্ত আদেশ জারী করা হয়। এ অবস্থায় ঠাকুরবর সাহেব 

তাকে রক্ষা করতে চাইলেন, কিন্ত হরি তার শিশ্ত্ব নিয়ে রক্ষা পেতে 

চাইল না। 
রাজদরবারে বিচারে হরির শাস্তি বিধান হলে তার অবর্তমানে পাছে তার 

পরিবারবর্গ ধর্মাত্তর গ্রহণ করে__এই আশঙ্কায় সংবাদবাহী দুটো পায়র! নিয়ে 

সে ধৃমঘ|টে যাত্রা করে। পরিবারবর্গকে বলে যায় যে, বিপদ ঘটলে পায়রা 

ছেড়ে দেওয়৷ হবে এবং এমত ভাবে পায়রা ফিরে এলে পূর্ব ব্যবস্থামত তার 
পরিবারবর্গ যেন সঘিত্র প্রক1ও নৌকায় করে যমুনার জলে প্রাণ ত্যাগ করে। 

উক্ত হত্যাকাণ্ডে নিজে ক্প্তি না থাকায বিচারে হরি অব্যাহতি পায়। 
কিন্ত ঠাকুরবরের কৃপা-বঞ্চিত হরির হাত থেকে পায়রা ছুটী ফস্কে উড়ে 

যায়। তারা বাড়ীতে ফিরে এলে পরিবারবর্গ মনে করে যে হরির সমূহ 
বিপদ ঘটেছে। পূর্ব ব্যবস্থামত যমুনার জলে ডুবে তারা আত্মহত্যা করে। হরি 
দ্রুত ঘোড়। ছুটিয়ে এসে দেখে, সব শেষ । তখন হরিও মনের দুঃখে অশ্বারঢ 
অবস্থায় লম্ফ দিষে যমুনার জলে সমাধি লাভ করে এবং পরিজনের সঙ্গে 

মিলিত হয়। প্রবাদ আছে,_-“মরল, তবু হরি "পীর ঠাকুরবর"' বলল না” 
যমুনার যে স্থানে হরি সপরিবারে প্রাণত্যাগ করেছিল তাকে এখনও লোকে 

“রে শুড়ির দহ" বলে। 

৬সতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় তার যশোহর খুলনার ইতিহাসে যে বর্ণনা 
দিম্েছেন তা প্রণিধানযোগ্য । ঠাকুরবর সাহেবের আস্তানাটি যেখানে 

অবস্থিত সেখানকার প্রা্কৃতিক দৃশ্য যেমন মনোরম, সেখানকার যে স্থানে 
তার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ কর! হয়েছিল তার উপরে নিমিত ছোট দরগাহগৃহাটিও 
তেমন হ্থন্দর। একটা গন্বজসহ চারকোণে ছিল চারটা মিনারেট। 
দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে দুটো! দরজা! । উভয় পার্থ উত্তর ও দক্ষিণ দিক বরাবর 
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কয়েককটি করে ঘব; সবই ইটেব তৈবী। সেন্ুলি যাত্রীনিবাসরূপে ব্যব্হত 
হত। দরগাহের পূর্ব দিকের দবজ|ব উপর ছুখানি ইটে আরবী 
হরফে খোদিত লিপি। দক্ষিণ দ্রিকের দরজ/ব উপর আরবী অঙ্গরে 
অস্ধিত হস্তী মৃত্তি। গণ্ুুজটি বছদিন ভগ্ন অবস্থয ছিল। পরে কড়ি বরগা 
দিষে ছাদ এটে সং্্ক/ব বর। হযেহি-।। সক্ম(বকালে অ।ববী-লিপি খোদিত 

ইটগুলির লেখা প।ঠোদ্ধ।রেব আ|শ।য মেবাধেতগণ সখত্বে তুলে রেখেছেন, 
কিন্ত অজেো৷ তব প|ঠোঞ্চ।র সম্ভব হখনি। সেগানকাব যাত্রী নিবাসগুলি 

সম্পূর্ণ ধব'সস্তপে পরিণত হয়েছে এবং দবগাহ গৃহ।দিরও কিছু কিছু ক্ষতি 
হয়েছে। 

পীর সাহ্বেব সন|বি-স্তস্তটি উপবীত বার বে্টত। সমাধি স্তম্তের পাশে 

একটি তছবী বা জপন|ল| দেখ। যাঘ। বিন্বপত্রাদ্ি দিষে ঠ1কুরবর সাহেবের 
দরগাহে নিত্য সংক্ষিপ্তভাবে পুজ। করবাব বাঁতি প্রচলিত। বর্তম|নে সে 

পূজা পদ্ধতিব খাব। কিছু পবিবতিত হত্ছে। সমাধি-স্তস্ত-বেষ্টিত যে 
উপবাঁত ছিল তাও গত বংসরেব প্রথম দিক থেকে আর দৃষ্ট হয় না। 
মুসলিম সেব।ঘেতগণ নিত্য বৃপ পুন। ৫ বাতি জ।লিযে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 
স্থানীয় বা দূব অঞ্চল থকে ধিশ্ব-মুসনঘান উন সম্প্রদাযে লোক এখানে 
ভক্তি অথ্য নিবেদন কবতে অ।সেন। হিন্দুবা বাতাস।দি মিষ্ট দ্রব্য দিয়ে মানত 

ওশিরনি নিবেদন কবেন, মুসলিমব। ঘ।নভ ও (শিবশি ছাডাও ছ।গ-মুবগী হাজত 
নিবেদন কবণেন। অনেক হিন্দু ঃমসলিম ৬৩ অ|জে। ত। প্রদান করেন। 

ঠাকুবববের ন।মে মশসিক শ। কবে গ্রামব।সীগণ স।খাবণতঃ কোন কাজে 

অগ্রসর হন ন।। গ্রথমেব নব বব-বণূ খ।কুবণব স।হেবেব দবগয গিয়ে পৃজা 
ও ভোগ দিযে ওবে গৃহে প্রবেশ কৰে থকেন। বহু পূর্বে পীবের উবস উপলক্ষে 
এখ|নে মেল। বলত বলে খেন। যায । এখন৪ পব)ভ্ত বিশেষ বিশেষ সময়ে 

ভক্ত যাত্রীগণেব সমাগম হয। 
মহাব!জ প্রত|প|দিত্যেব পতনেব পৰও ঠাঞ্বখর সাহেব বহুদিন জীবিত 

ছিলেন। অগ্রম।ন কব। যায, চিবকুমাব এই সন্য।সী মুসলমান ফকিরের 

বে.শ সিদ্ধ পুক্ষ হিসাবে দীঘজীবি স্ললেন। মহারাজ প্রতাপ।দিত্যের 

ক।ল হল ১৫৬০ থেকে ১৬০৯ থুষ্টাব্ষ পধ্যন্ত। অতএব ঠাুরবর সাহেব 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও জীবিত ছিলেন। 
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ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহ্র অন্ততম বয়বৃদ্ধ এবং মূল সেবায়েত সেখ 

আবুল হোছেনের নিকট থেকে জানা গেছে যে, তাদের পূর্ববর্তী কোন 

এক পুরুষ মেদিনীপুর জেলার কোনে। এক স্থান থেকে চারঘটে আসেন 

ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত নিযুক্ত হয়ে। তার নাম বারফন্দজ। 

ঠাকুরবর সাহেবের নামে ছু'একজন গ্রামবাসী গান রচনা! করে গ্রামের 
অ|সরে গেয়ে বেড়াতেন। তেমন একজন গায়কের বাড়ী ছিল গোবরা 

নামক গ্রামে। তার নাম চাদ মিঞা। নারিকেল বেড়িয়ার আব,ল 

মালেকও অন্থরূপ গায়ক ছিলেন। সে সব গানের পূর্ণ হদিশ এখন দুশ্রাপ্য। 

গানের ছু'একটি পংক্তি এইরূপ £__ 

ক) নিষেধ করি তোরে হরি 

যাষ্নে তুই দ্রগ! বাড়ী। 

খ) ধরার বৌ অন্তঃপতি গায় কত গীত। 

বাড়ীর বার হয়ে দেখে ধরা পাট্নী চিৎ 

গ) কি করিব কোথা যাব রে 

মোর ভগিনী স্থভব্রাকে 

হায় দিতে হল তোমারে | ইত্যাদি__ 

ঠাকুরবর স|হেবের কথা কুশদহ পত্রিকা, কুশদহের ইতিহাস : হাসির।শি 

দেবী, খাটুরার ইতিহাস ও কুশ্বীপ কাহিনী ; বিপিন বিহারী চক্রবর্তী প্রভৃতি 

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় (১৩২৩) 

আবমল গফুর সিদ্দিকী সাহেব একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থখানির 

নাম "শাহ. ঠাকুরবর”, রচয়িতা "নছিমন্দিন।” রচনাকাল ১৩১৭ বঙ্গাব। 

শাহ ঠাকুরবর আমাদের আলোচ্য ঠাকুরবর সাহেব কি না নির্ণীত হয়নি । 

ঠাকুরবর সাহেবের অলৌকিক কীর্তিকলাপকে কেন্দ্র করে কয়েকটি 

লোক-কথা প্রচলিত আছে। তাদের কয়েকটি এইরূপ £__ 

১। অশখ্খের প্রণা 

চারঘাট অঞ্চলের স্থবিখ্যাত সমাজনেতা প্রমখন|থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন 

চট্টোপাধ্যায়। দূর দূর গ্রামেও বিচার-সালিশীতে তাদের আসতে হত। 

তাদের ছুটি বলশানী অশ্ব 'ছিল। অশ্ব ছুটি দরগাহ- সংলগ্ন এলাকায় 
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প্রবেশের আগে হাটু ভেঙে নত হয়ে পীরের প্রতি প্রণাম জানাত। ফোন 
একবার খেয়াল-বশতঃ প্রমথবাবু ও পঞ্চাননবাবু একটা সা'লিশীর ব্যাপারে 

ঠাকুরবর সাহেবের দরগাহে আসবার পূর্বে নিজ নিজ অশ্ব বিনিময় করেন 

এবং সওয়ার হয়ে আমেন। প্রমথবাবুর অশ্বটি পঞ্চানন বাবুর কাছে খুব 
ছুধিনীত হয়ে ওঠে। সে দরগাহ এলাকায় প্রণাম বা! সালাম না জানিয়ে প্রবেশ 
করে এবং সেখানকার বটগাছের তলায় দাড়িয়ে থাকে । কিছুক্ষণের মধ্যে 

সেই বটগাছের একটি প্রকাণ্ড ডাল ভেঙে পড়ে সেই অশ্বের পৃষ্ঠে । অশ্বটি 
যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে ওঠে। 

এর পর সেই অশ্ব নাকি কোন দিন দরগাহে এসে ঠাকুরবর স।হেবের 

প্রতি পূর্ববৎ সালাম না জানিয়ে সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে নি। 

২। গঞজ্ারোহীর পদব্রেজে গমন 

গোবরভাক্ষার জমিদ|র জ্ঞানদাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। তিনি শিকারী 
সেজে বাবু নানেই সমধিক প্রনিদ্ধ। হাতীর পিঠে চড়েই তিনি যাতায়াত 
করতেন । ঠাকুরবর সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধ! জানাতে তিনি চারঘাটে আসতেন 

বটে কিন্ত যমুনার ধারে তিনি হাতকে রেখে বাকী দীর্ঘ পথ পদব্রজেই 
গমন করতেন। ঠাকুরবর সাহেবকে তিনি ষে কতথানি শ্রদ্ধা করতেন 

এ থেকেই তা বোঝ যায়। 

৩। কুর্ফুরার পীর প্রস্জ 

ফুরুফুর।র দাদাপীর হজরত আবু বকর সিদ্দিকী এতদ্ অঞ্চলে সর্বাধিক 
সম্মানিত গীর ব.ল উনবিংশ শতাবীতে বহু লোকের নিকট গৃহীত সত্য । 

তিনি খুব কম বারই বসিরহাট তথা চারঘাট অঞ্চলে এসেছেন। কিন্তু যখনই 

এ অঞ্চলে অ।সতেন, তিনি তখনই একবার অবশ্তট চ/রঘাটে পীর ঠাকুরবর 

সাহেবের দরগাহে জিয়ারত করে যেতেন। সেই সমযে তিনি ঠাকুরবর 

সাহেবের দরগাহের সেবায়েতগণের সঙ্গে সাক্ষাত করে দ'ঘক্ষণ বসে 

ধর্মালোচনা করতেন । 

৪। ঠাকুরবর লাহ্ছেবের দরগাক্ধে ধর্ণ। দ্রিয়ে রোগমুক্তি 
জনৈক ওড়িশা-বানী একবার এ অঞ্চলে কর্মোপলক্ষ্যে এসে “শৃল বেদনা” 

নামক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। ডাক্তার, বৈদ্য প্রভৃতির নিক 
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উষধপত্রাদি নিয়েও কোন সুফল না হওযায তিনি আত্মহত্যায় উদ্যত হুন। 

ঘটন! জান্তে পেরে ঠাকুববব স|হেবের জনৈক শক্ত তাঁকে পীরের দরগাহের 

পবিত্র যাটি ব্যবহার করতে পর|মর্শ দেন। পরামর্শ মোতাবেক এ ব্যক্তি 

প্রত্যহ দরগাহেব মাটি গাষে মাখাতি এবং সামান্য পরিমাণে খেতে আরম্ভ 

করেন। বেশ কিছুদিন মাটি ব্যবহাব কবে কেন স্থফল না পেষে তিনি দারুণ 

ভাবে বিক্ষুব্ধ হযে ওঠেন এবং একব|ব দরগ।হে পদাঘাত কবেন। পরদিন থেকে 

তার শূল-বেদনা আরো! তীব্র আক]|ব ধারণ করুল। লোকে বল্ল যে তার 

ভক্তিতে নিশ্চয় খাদ আছে। লে।কটি ব্যথিত হযে পবে ব্যাকুলভাবে পীরের 

দ্রগাহে ধর্ণা দিলেন এবং অল্প দিনেব মধ্যে তিনি সম্পূর্ণৰপে বোগ-মুক্ত হলেন। 

রোগ-মুক্ত হওযার পৰ ওডিশাব সেই ব্যক্তি তার জীবনে সেই আশ্চর্য্য 

ঘটনার কথ! আজ্মতৃপ্তি সহক|রে গ্রামে গ্রামে বলে বেড়াতেন। 

৫। বকন৷ গরুর দুধ 

রাখল হরি শুডি একবাব ফকিব ঠাকুবববকে তাদের চড়ই-ভাতিতে 

আমন্ত্রণ জান।লো। হরিকে ককিব স|নেব গক্ব দ্রব দিতে ক্ষীব ভোগ কবৃতে 

বল্লেন। পালে একটি মাত্র দুশলে। গাশী ছিল। তব ডুব অল্প দেখে 

ফকির সাহেব, হবিকে বল্লেন বকন! গবকে দোহন কবতে। শুনে তো সকল 

রাখাল বালক অব|কৃ। ইত:শুত কবৃতে কব্ৃতে তব1 বকৃন। দোহন কবে 

সত্য সত্যই ছুধ পেল। সেই“ছুৰ দিযে ত।বা ক্ষবঙেগ বা শিরনি তেব 

করুল। 

চড়,ইভাতিতে নিমন্ত্রিতগণ একে একে এসে জম| হল। তাদের সংখ্যা যে 

অনেক | শিরনিতে সংকুলান হওয। অসম্ভব। ঠাকুববর সাহেব সব অবগত 

হয়েও রাখালগণকে সেই শিরনি ভাগ কবে দিতে বল্লেন। তাই কবা হল। 

দেখা গেল খিরনি পেয়ে শেষ পধ্যস্ত কে।ন ভন্তই অন্তপ্ত নেই। 

৬। মালকাটারখাল 

যশোহরাধিপতি মহ।রাজ পরতাপ।দিত্য কোন কধর্য উপলক্ষ্যে যদি 

চারঘাট অঞ্চলের উপব দিবে যাতার।ত কবতেন তবে তিনি অবশ্ই একবার 

ঠাকুরবর সাহেবের সহিত স]ক্ষান্ত কবে শ্রদ্ধ। নিবেদন কবে যেতেন। মহারাজ 

এ অঞ্চলে অধিকাংশ সমদে নদী পথেই ঘাতায/ত কর্তেন। ইচ্ছামতী নদী 



ঠাকুরবর সাহেব ১৭৫ 

বেয়ে নৌকা যে পথে ঠাকুরবর সাহেবের দরগ[হের ঘাটে আসত, সেই 
পথে ফিরে যেতে অনেক সময় লাগত । তাই মহারাজ প্রতাপাদিত্য পথের 

দুরত্ব কমাবার জন্য চারঘটের দরগ|হ থেকে দক্ষিণ দিকে ইচ্ছ/মতীকে সংযুক্ত 
করে একটি খাল কাটিয়ে নিয়েছিলেন । চারঘাট থেকে বাছুড়িয়ার নিকটবর্তী 

কাকড়াস্থৃতি গ্রাম পর্ধযস্ত খালটি মহারজের আদেশে মাত্র একমাসে 

কাট৷ হয়েছিল বলে এই খ|লটিকে মাস-ক]ট।র খ।ল বলে। 

৭। মুললমানহীন গ্রাম 
ব্রাহ্মণ নগর থেকে সাতক্ষীর।র পথে ল/বসা নামক গ্র/মে কামদেব বায় 

ওরফে ঠাঁকুরবর সাহেবের ভগিনী চম্পাবতী আম্মহত্যা করেছিল বলে 

অনেকের মত। এই আত্মহত্যার মূলেও ন।কি ছিল ইসল!ম ধর্মের প্রতি তার 

বীতশ্রদ্ধা | ঠাকুরবর সাহেবও বিক্ষৃন্ধ হয়ে বুড়ন পরগণার মধ্য দিয়ে চারঘাটের 
দিকে আসছিলেন । গবর্ডাটৈজুড়ী নামক গ্রমে এসে তার দারুণ পিপ]সা 

পায়। এক গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে তিনি 'পানি' প্রার্থনা করেন। গৃহস্থ জানান 
যে তারা তো মুসলমান নন । ঠাক্ুরবর স|হেব উক্ত গ্রাম ছুটিতে কোন মুসলমান 

বসতি নেই জেনে ন।কি আবেগভরে বলেছিলেন যে কোন মুসলমান যেন 
এ গ্রথমে বসতি ন! করে। 

আজিও পর্য্যস্ত (১৯৫০) উক্ত গ্রামদ্বয়ের কোন ব।সিন্দ মুসলম।ন নন। 



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 

তিতৃমীর 

তিতুমীর নামে ধিনি জনসাধারণের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ তার মূল 

নাম সৈয়দ নিসার আলি। তিনি ভারত-বিখ্যাত পীর হজরত শাহজ|লাল 
এয়মনির অন্ততম শ্ুযোগ্য শিষ্য পীর হজরত গোর|চাদ রাজীর একত্রিংশ 

অধঃস্তন পুরুষ । 

তিতুমীর ১৭৭২ থৃষ্টাব্বের ১৪ই মার্চ তারিখে বসিহাট মহকুমার বছুড়িয়া 

থানাধীন হায়দারপুর নামক গ্রামে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী কৃষকের 
ঘরে জন্মগ্রহণ করেন । ৃ 

তাকে লোকে তিতুমীর বলে কেন? বাল্যক।লে তিনি প্রায়ই ঘুষঘুষে 

জরে ভূগতেন। রোগমুক্ত হওয়ার জন্য তকে প্রায়ই শিউলী পাতা ব। 

অন্যান্ত অনুরূপ তিত। পাতার রস খেতে হত। তিনি তিত। প।ত। খেতে 

তেমন আপত্তি করতেন না বলে জবন।ব খাতুন আদর ক.র দৌহিত্রকে 
তিতা মিএণ বলে ডাকতেলে। পরবর্তীকালে মীর তিতা মিঞা “তিতুমীর” 
নামে অডিহিত হন। 

কিশের বয়সে কৃষিকার্ষে নিযুক্ত থাকায় তার স্বাস্থ্য বেশ ভল ছিল। 

শরীর চর্চার সাথে তিনি মল্লযুদ্ধ, ল[ঠিসডকি চালনা এবং অন্তান্য ক্রীড়ায় 
পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তংকালে দেশে চোর ডাক।তের উৎপাত ছিল, 

ছিল জমিদ/রের ভাড়াটে লেকের অত]াচার। তদের অত্যাচাকী-হাত 

থেকে জনসাধারণের রক্ষ। কর।র সংকল্প তিনি মনে মনে গ্রহণ করেছিলেন । 

নদীয়ায় কোন এক জমিদারের অধীনে চ|কুরীরত থ|ক[ক|লে অন্ত 

এক জমিদারের বিশক্ষে দাঙ্গ। করে তিনি অভিযুক্ত হন। তাতে তার 

কারদণ্ড হয়। কারাবাসের শেষে তিনি মুক্তি পেষে বেদন।হত মন নিয়ে 
মন্তা শরীকে গমন করেন। সেখানে হজরত শাহ. সৈয়দ আহমদ ভ্রেলভীর 

সাহচধ্যে এসে মানসিক-?ঘ্ঘ) পান এবং ওয়|হ|বী ধর্ম।দর্শে দীক্ষ। গ্রহণ করেন। 



তিতৃমীর ১৭ঙ 

কিছুদিন পর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ওয়াহাবী আদর্শ প্রচারে দৃঢ় সংকল্প 

নিয়ে সম্পূর্ণদূপে আত্মনিয়োগ করেন। 

হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মাস্তরিত মুসটি মগণের আচার-ব্যবহারাদি তৎকানে 

ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী ছিল ন৷। ত। দূর করার জন্য ওয়াহাবীগণ প্রথমে 
ধর্মান্দোলন আরম্ভ করেন। 

বঙ্গদেশে তখন জম্দার ও নলকর সাহেবদের অত।চ।রের তাশুব চল্ছে ॥ 

ভাতে কৃষক সমাজের জীবন হয়ে উঠেছে অতিঠ। এইসব কৃষকগণেক্ত 

অধিকাংশই মৃুসলিন। জমিদার ও ইংরেজ সাহেবশণের অতা1চ!রে জর্জরিত 

কৃষকগণ ন্যায় ও সতে।র জন্য তদের প।শে দাড়াবার লোকের অভাক 

অনুভব করছিলেন। সেই সমূহ বিপদের দিনে অত্যাচারিত মৃসলিমগণেক্র" 
ন্যায্য স্বার্থ রক্ষ! কর। ধর্মান্দোলনকারীগণের নিকট অবশ্য কঠব্যরূপে দেখা, 

দিল। এতে শুধু মুসলিএ নয় হিন্দ্ব কষকগণও নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে 
এগিয়ে এসে এই আঁন্দে।লনের সংগে সংযুক্ত হলেন। এইসব হিন্দ্ব ছিলেন 

বিশেষভাবে নিম্বর্গায় ; সামাজিক ভাবেও উচ্চবর্গায় উচ্চহিন্দ্রগণের অবজ্ঞ। তথ 
ঘ্বণাপুর্ণ নির্ধাতনের করণে তর। বিক্ষুব্ধ হয়েই ছিলেন। 

তিত্বশীর নিজেও ছিলেন কৃষকের সন্তন। স্বাভ।বিকভবে সহজেই তিনি 

কৃষককুলের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত হলেন। তর নেতৃত্বাধীন ধর্মান্দোলন 
তাই এক ব্যাপক কৃষক আন্দে।লনে পরিণত হল । 

সেকালে নীল চাষ খুব ল।ভজনক ব।বসায় ছিল। এতদ্ অঞ্চলে যাতে 

ব।াঁপকভাঁবে ন'ল চ।ষ হয় তার জন্য ন'লকর সাহেবগণও খুবই তৎপর ছিল 

এ ব্যাপারে স্থানীয় জমিদারগণই ছিল তাদের প্রধ।ন সহায়-সম্বল। বিশেষ তই 

কৃষকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নীলচ'ষকে আরে। লাভজনক করার জন্য 

নীলকরগণ ছিল উদ্গ্রীব। স্থানীয় জমিদারগণও ইংরেজের তাবেদারা করে 

নিজেদের ভাগ্যপ্রসন্ন করার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইল । তাই সাহেবদের 

বিরুদ্ধে প্রজ্লিত বিক্ষোভকে দমন করার জন্য জচ্দারগণ নানাভাবে 

কৃষকগণের উপর অত্যাচ।র করতে লাগল । এমন কি পুঁড়ার জঠ্দার কৃষ্ণদেব 

রায় মুসলিমগণের “দাড়ির” উপর কর ধাধ্য করলেন। এবার তিতুমীর 

কৃষকগণের উপর এ অত্যাচারের প্রতিবাদ করলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার 
কালীগ্রসন্ন মুখোপাধয্ত্ং গোবিন্দপুরের দেবনাথ রায় প্রমুখ কৃফদেবের' 

সহায়তা করে তিতুমীরের বিরুদ্ধাচরণ করলেন। তিতুমীর এবার সহজেই: 
স্পা 



১ৰ৮ ংল। পীর-সাহিতে)র কথা 

বুঝলেন যে, ইংরেজের রাজশক্িই এই সব জমিদারগণের যথেষ্ঠ অনুপ্রেরণ। 
োগাচ্ছে; অতএব ইংরেজ বিতাড়নই সরাগ্রে প্রয়োজন। ফলে কৃষক 

আন্দোলন, ইংরেজ বিতাড়ন আন্দে।লনে পর্যবসিত হল। তাই তার সংকল্প 

কল ০ 

১। ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে । 

২। দেশে স্বাধীন ও সার্ভৌম সরকার গঠন করতে হবে । 

৩। ইংরেজের সাকরেদ জহ্দারকে দমন করে কৃষকসমাজকে শোষণ ও 

অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হবে। ইত্যাদি। 

তিতুমীর পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলনকে কেউ কেউ ধর্মসংস্কার ও 
সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বলে আখ্য। দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য 

উদ্োশ্য প্রণোদিত । নিমলিখিত বক্তব্য কয়টি থেকেও ত। প্রমাণিত হতে 

পারে ৫ 

১। হান্টার সাহেব তার “ভারতের মুসলমান" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 

লিখেছেন,__“কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব। যে কোন বিত্শালী ব্যক্তির 

পক্ষেই ওয়াহাবীদের উপস্থিতি একট। স্থায়ী ভীতির কারণ।...... 

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ওয়াহাবী বিদ্রোহ কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের 
ংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ন|, তাতে নিয়বর্গের হিন্দুগণও 
ংশ গ্রহণ করেছিল ।", 

২। "ভারতে আধুনিক ইসলাম” গ্রন্থে ক্যাণ্টোয়েল স্মিথ লিখেছেন,__ 
_*ওয়াহাবী বিদ্রোহ ছিল পূর্ণমাত্রায় শ্রেণী সংগ্রাম। ইহা 

হতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি ধীরে ধীরে অন্তহ্থিত হয়েছিল। শিল্প 

বিকাশের পূর্বমুগে শ্রেণীসংগ্রাম যেভাবে প্রায় সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় 
ধ্বনি গ্রহণ করেছিল, সেইভাবে এই শ্রেণীসংগ্রামেও ধর্মীয় ধ্বনি 
ব্যবহৃত হয়েছে ;_কিস্তু সেই ধ্বান ধর্ীয় হলেও সাম্প্রদায়িক 
ছিল না।£ 

| “শহীদ তিতুমীর” গ্রন্থে আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন, 
“তিতুমীর অন্য মতাবলম্বী মুসলম।নদেরও বিরুদ্ধে ছিলেন এবং তাদের 
অনেক মসজিদও পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার এও জান। যায় যে, 
ভূষপার জমিদার মনোহর রায়, তিতুর দলত্ৃক্ত ছিলেন এবং তিতুকে 
বনুগুকারে সাহায্য করেছিলেন ।” 



তিতুমীর ১৭৯ 

৪। ইংরেজের পরম ভক্ত ও তিতুমীরের প্রথম বাঙালী জীবনীকার 

বিহারীল।ল সরকার প্রায় শত বংসর পূর্বে ইংরেজ আমলের স্বর্ণযুগ 

তার “তিতুমীর ও নারিকেলবেড়িয়ার লড়।ই” গ্রস্থে লিখেছেন,__ 

“তিতুমীর এই সকল অঞ্চলের বিভিন্ন জমিদারীর অধীনস্থ 

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাগণকে জমিদারের খাজন। বন্ধ 
করার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ পেয়ে অধিকাংশ প্রজ। খাজন। বন্ধ 

করে দেয় ।-...""ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি গ্রামের হিন্দ-মুসলমান 

উভয় সম্প্রদায়ের চাষাগণ তিত্ৃকে স্বাধীন বাদশ।হু বলে স্বীকার 

করল ।” 

ভারতের বৃন্টশ শাসকের বিতাড়ন ও স্বাধীনত। সংগ্রামে তিতুমীর 

ছিলেন অগ্রগণ্য শহীদ । অধ্যাপক শান্তিময় রায় লিখেছেন, _ 

“তিতুমীর সংগ্রামরত অবস্থায় বীরের মত স্বৃত্যু বরণ করে বৃটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ হবার সম্মান লাভ করেন। 

০০০০ এই বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আখ্য। দেওয়! ভ্বল। যার! 
দিতে চান তার। সত্যের উপসক নয় । কোন বিশেষ রাজনৈতিক 

উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যই তার! এই মুসলিম দেশ-প্রেমিকদের 

কাহিনীগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক কালিমা! লেপন করেছেন।” 

_তিতুমীর । 
সফী আদর্শের ন্যায় লৌকিক ইসলামের আদর্শ অনুসারী তিতুমীর বর্তমানে 

পীরের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। ডঃ এনামুল 

হুক লিখেছেন,__““শহীদ তিতুমীর ওয়াহাবী আদর্শপন্থী,__সফী মতবাদী নন। 

তবু তার আদর্শ ছিল যেন সফী আদর্শের ন্যায় লৌকিক ইসলামের আদর্শ 1৩৫ 
বস্ততঃ তিতৃখারের বনু ভক্ত তাকে স্বফী পার ফকিরের ন্যায় শ্রদ্ধা 

করেন। দ্বইশত বছর অতাত হল, যশে!হর, খুলন।, চব্বিশ পরগণ1, নদয়। 

প্রভৃতি অঞ্চলের জনসাধারণ তার এঁতিহাসিক স্বত্বার জন্য গৌএৰ 

বোধ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালব 

সংহতি সমিতির উন্যেগে ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে তিত্রমীরের দ্বিণতবর্ধ জন্মবপ্বিকা 

স্মরণে নারিকেলবেড়ির। গ্রামে শহীদস্তস্ত নিমিত হয়েছে । এই অনুষ্ঠানে 

শ্রীপ্রভাত কুমার পাল যে উদ্বোধনী সংগাত পরিবেশন করেছিলেন ত। 

এইরূপ, 



১৮৩ বাংল পীর-সাহিত্যের কথা 

ভিতুবীর প্রশততি 
তুমি বীর বিপ্লবী বীর সালাম লহ সালাম 

নিপীড়িত কৃষকের কাছে বীর তিতুমীর একটি নাম। 

জমিদার জোতদার ইংরাজ বেনিয়। 

বৃতৃক্ষ কৃষকে মেরেছিল দলিয়। 
বলেছিলে তুমি সহিও ন। আর এ অত্যাচার অবিরাম ॥ 

লড়ে যাই ধরি, ভাই হাতিয়ার সকলে 

অধিকার আপনার কেড়ে আনে। দখলে 

রক্তলোলুপ শ্বাপদে নাশিতে কর আপোষহীন সংগ্রাম ॥ 

কৃষকের সরকার করেছিলে গঠন 

ছিল নাকে। জবলুম অবসান শোষণ, 

মুক্তি আনন্দে করে ঝলমল এই এলাকার প্রতি গ্রাম ॥ 
তব ডাকে ঝাকে ঝাকে স্বাধিক।র রক্ষায় 

সহত্র জান কোরবান ন।রিকেলবেড়িয়ায় 
মুক্তিপথের তুমি যে শহ'দ লহ মোর ছোট্ট সালাম ॥ 

মহম্মদ মুজিম বিশ্বাস প্রমুখ সেবায়েতগণ তিতুমীরের স্মৃতিবিজড়িত মসজিদে 

ধৃূপ-বাতি প্রদান করেন। প্রতি বংসর বাদুড়িয়। থানার অন্তর্গত সলুয়। নামক 
গ্রাম থেকে ম্হরমের সময় এক তাজিয়। বের হয় এবং ত। নারিকেলবেড়িয়ায় 

তিতৃমীরেক্ন স্মৃতিস্থলে শোভাযাত্র-সহকারে আসে। পথিমধ্যে ঘোষপুর, 
চণ্তীপুর, বুরুজ প্রভৃতি গ্রামের হিন্দ্বম্সলিমগণ অনুরোধ করে সেই 
শোভাযাত্রাকারীগণের সাময়িক গতিরোধ করেন এবং ভক্তিসহকারে “মাতম' 
অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও ভক্তি-অর্থ নিবেদন করেন। প্রতি বৎসর তিতুমীরের জন্মভূমি 
হায়দরপুরেও মহরমের সময় বির।ট উৎসব হয়; তাতে প্রায় আট-দশ হাজার 

লোকের সমাবেশ ঘটে । দশদিন ধরে সে উৎসব চলে এবং শেষ দিনে সবচেয়ে 

জশাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় । 
শহীদ তিতুমীর সম্পর্কে বাংল। ভাষায় যে সব পুস্তকে বিভিন্ন অভিমত 

লিখিত হয়েছে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম এইরূপ ১ 

১1 ভারতের ইতিহাস £ থর্শটন 
২। মুক্তির সন্ধানে ভারত £ যোগেশ চন্দ্র বাগল 
৩। খাঁটুরার ইতিহাস ও কুশন্বীপ কাহিনী £ বিহারীলাল চক্রবতী 



তিতুমীর ১৮১ 
৪1 তিতৃমীর £ অধ্যাপক শান্তিময় রায় 

+&॥ ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ স্বপ্রকাশ রার 

৬। বাশের কেল্ল। £ শ্রীপ্রসাদকৃঞ্ণ ভট্টাচাধ্য 

৭। তিতুমীর ঃ শ্রীশ্যমাকান্ত দাস। ইত্যাদি । 
তিতুমীরকে নিয়ে কিছু স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থ ব| পুথি রচিত হয়েছে। ত|দের 

মধ্যকার কয়েকখানির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচন। এখানে লিপিবদ্ধ কর| 

হ'ল 2 

১। শহীদ তিতুমীর 

শহীদ তিতুমীর নামক গ্রন্থের রচয়িত। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব। 

চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত খাসপুর গ্র!মে 

তার জন্ম। পীর গোরা্টাদ তথা শহীদ তিতৃমীরের বংশের সহিত তার সম্পর্ক 
অবিচ্ছেদ্য । তার পরিচয় “বালাগুার পীর হজরত গোরা্টাদ রাজী” নামক 

গরস্থ প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। 

ছিয়াশি পৃষ্ঠায় লিখিত এই গ্রন্থখানি সখপাঠ্য। বনু দুষ্প্রাপ্য তথ্য তার 
মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে । অধিকাংশই এঁতিহাসিক তথ্য-বহ্ুল এবং জীবনী গ্রন্থ 
বলে চিহিন্ত হলেও তিতুমীরের অসমসাহসিক কার্ষযাবলীর বিবরণ পাঠকচিত্তকে 
বিন্ময়-বিমৃপ্ধ করে রাখে । যে সমস্ত অপ্রকাশিত পত্রাবলী এতে স্থান পেয়েছে 

তার মূল্য অপরিসীম । গ্রন্থখানি বাংল! একাডেমী, ঢাক! থেকে প্রকাশিত। 
তাদের প্রথম প্রকাশকাল ১৩৫০ বঙ্গাব্দ । কলিকাতাস্ব ভারতীয় জাতীয় 
গ্রন্থাগারে এ পুস্তকের এক কপি রক্ষিত হয়েছে । পুস্তকের নং বি ১২২'৯৭-টি 

৬৯৫ এস। 

২। বাশের কেন 

“বাশের কেল্লু।”” একখানি নাটক । নাটকারের নাম শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ 

ভন্টাচাষ্য। নাগরদোল।, লাল রাজপথ, রিক্ত! নদীর বাধের পর, রক্তমাখা 

প্রভাত, রাজবন্দী প্রভৃতি নাটক রচন। করে তিনি খ্যাতি অর্জন 

করেছেন। 

নাটকখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৮। এটি পঞ্চম অংক বিশিষ্ট এবং পঞ্চদশাধিক 

পুরুষ চরিত্র ও চতুর্থাধিক নারী চরিত্র সমন্থিত। নাটকটির গীত সংখ্যা ৯। 
এর মধ্যে একখানি গান রচন। করেছেন শ্রীঅনিল ভট্টাচাধ্য-_একথা গ্রন্থকার 



৮৯৮২ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

উল্লেখ করেছেন। নাটকখানি উৎসর্গ কর! হয়েছে প্রসিদ্ধ অভিনেতা ফণ্ডুষণ 

বিদ্যাবিনোদের নামে । 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী । 

ইংরেজের অত্যাচার হায়দরপুর অঞ্চলের চাষীদের নিকট অসহ্য হয়ে 
উঠেছে। খণ্ড থণ্ড বিদ্রোহও দেখা দিয়েছে। চাষী সদানন্দের পুত্র রতন 
গুলীর আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে। 

ইংরেজের পক্ষে কর্ণেল স্ববেদার সিং কৃষক বিদ্রোহের নেতা তিতুমীরকে 
বন্দী করার চিন্তায় উদ্দিগ্র। কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় যে কোন মূল্যে তার 

জমিদারী রক্ষায় ব্যগ্র। জমিদারের কর্মচারী হীরালাল যে কোন উপায়ে 
কালীপ্রসন্ন বারুর জম্দারীট। কেড়ে নেবার মতলব করছে। ব্বসারী দীনবন্ধু 

হাতী মবনাফ! লুটবার ধান্ধায় তৎপর । মিস্কিন ফকির এদেশে ইসলামী-স্থান 
গড়ে তার বাদশাহ হবার আশায় আশান্বিত। 

ষড়যন্ত্র করে কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তিতুমীরের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি 
করা হল। জমিদারের ভাগনে অনাদি দেশমাতৃকার মুক্তির পণ নিয়ে সংগ্রামী 
নেতা তিতুমীরের পাশে এসে দীড়ালে।। [ইন্দ্র সঙ্গে মিতালিতে মিস্কিন 
ফকিরের স্বার্থসিদ্ধ হবার নয়, তিতুমীরের ম্বতু)ংতেই তার লাভ। তাই সে 
কৌশলে তিতুমীরের পুত্রকে পাঠালে। স্ববেদ।র সিং-এর কবলে । অপরদিকে 
সববেদার-পত়ী মহীয়সী ডলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ধর। দিলেন তিতুমীরের নিকট । 
এই ঘটনায় স্ববেদার সিং বিভ্রান্ত হল; তিতুমীরকে তল বুঝল। 

প্রতিশোধের বদলায় তিতুমীরের পুত্র ব।দশার প্রাণ গেল গুলীর অ।ঘাতে। 
তিতুমীরের মহত্বে ধেচে রইল ডলি । তিতুমীরের ভগিনী পিয়ার। দেশপ্রেমিক । 
অন্যদিকে সে ভালবেসে বিবাহে পর্্যত্ত সম্মত। পিয়।র। ভালবাসে 
ভনাদিকে। রুস্তম ভালবাসে পিয়ারাকে। অনাদিও ভালবাসে পিয়ারাকে। 
রুত্তমের আশায় বাদ ন| সেধে অন।দি স্চ্ছে য় দেশত্যাগ করলেও শেষ পধ্যস্ত 
ইংরেজের বিচারে রুস্তমের হয়ে গেলফা'সি। তিতুমীর নারিকেলবেড়িয়ায় 

বীশের কেল্ল! করে শেষ লড়।ই-এর জন্য প্রস্তুত হলেন। কালীপ্রসন্ন প্রমুখ 
এগিয়ে গেলেন ইংরেজের সহযোগিতায় ৷ ক্রমান্বয়ে ধর| পড়ল হীরালাল, 

দীনবন্ধু হাঁতী প্রমুখের শয়তানী। গুলীর আঘাতে প্রাণ গেল অনাদির, 
বল্পমের আঘাতে প্রাণ গেল মিস্কিনের, গুলীর আঘাতে ১রল স্ববেদার সিং, 

পুততুহীরেব9 বুকে লাগল গুলীর আঘাত। কালীগ্রসম্ন নিজের ভূল বুঝে 



তিতুমীর ১৮৩. 

তিতুমীরের কাছে এসে পড়লেন, তখন তিতুমীরের মৃত্যু উপস্থিত । শেষবারের 
মত তিনি বললেন, বিদেশী দ্ধষম্নদের হাত থেকে গরীব-দুঃখী দেশবাসীকে 

বাচতে, দেশের স্বাধীনত। আনতে গীয়ে গায়ে তার। যেন গড়ে তোলে এই 
তিতুমীরের “বাশের কেল্লা ।” 

বাশের কেল্ল। নাটকে তিতুমীরের মূল বিরোধী চরিত্র পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায় 
অনুপস্থিত। 

কিছু এতিহা সিক পুরুষ ও কিছু কল্পিত ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত এই ন।টক। 
যতদূর জান। যায়, ব|দশ। বলে কেন পুত্র ব। পিয়ার! বলে কোন ভগিনী 
তিতুমীরের ছিল ন|। তাছাড়। ফুলজ।ন বিবি ন।মে “ভাবী? ছিল ন। তিতুমীরের, 

তিতৃীরই তার ভাইদের মধ্যে জ্যষ্ঠ। 
রুস্তম-পিয়।র।, অন।দি-পিয়।র।, স্ববেদার-ডলির প্রণয়, এই নাট্যকাহিনীর 

অনেকখানি স্থান অধিকার করেছে । এতে জম্দার ও কৃষকের মধ্যকার 

সম্পর্কের বাস্তব রূপ ফুটে ওঠেনি, জমিদারের প্রতি নাট/ক।রের পক্ষপাতিত্ব 

অনুভূত হয় অথব। তিনি এট।কে ঠিক এঁতিহ!সিক নাটক করেন নি। 

বৃদ্ধ বিশু, তিতুমীরের পুত্র বাদ্শার শিশুবেল। থেকে সাথী । সেহিন্দুবা 
মুসলিম নয়, সে বাঙালী । এই স্বজাতিত্ব বোধ তার মনে অক্কুরিত হয়েছে । 

তাই সে গেয়েছে, 

বাঙল। আমার সোনার মাটি বাঙল। মোর ভাই । 

মায়ের গেহে ভাই-এর স্েহে কতই স্বধ! পাই ॥ 

কোরাণে আর পুরানেতে, 

রাম-রহিমে এক সুুরেতে, 

মায়ের দুঃখে বুক ভাস।তে কোথাও দেখি নাই । 

হিন্দৃ-মুসলিষের ম্লিনের ভাবপ্রকাশক ন।টকখান এদেশবাসীকে দেশপ্রেমে 

উদ্বুদ্ধ করতে সহায়ত! করে। তিতুশীরকে বিরোধী পক্ষীয়গণ বিশেষতঃ 

জম্দাররা তাকে ডাকাত বলে অভিহিত করলেও তার দেশ হিতৈষণা 

অপ্রকাশিত থাকে নি। তিতুমীরের ধর্মের গেঁ।ড়ামি ছিল ন।, ছিল গুশস্ত হদয় ॥ 

দেশের মুক্তির জন্য নিদারুণ পুত্রশোকও তকে বিচ'লত করতে পারে নি। 

তিনি আদর্শ স্বাধীনত। সংগ্রামীর দৃষ্টাত্তস্বরূপ মৃতু/বরণ করেছেন। 

৩। তিতুমীরের গান £ 
তিতুমীরের নামে রচিত একখানি গানের পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে । 



১৮৪ বাংল৷ পীর-সাহিত্যের কথা 

পৃথিখানি রামচন্দ্রপুর গ্রামের মোহম্মদ সহরালি সাহেবের বাড়ী থেকে উদ্ধার 
স্করেছেন বলে উক্ত রামচন্দ্রপুর গ্রাম, থান| বাছুড়িয়1, জেল। চব্বিশ পরগণ! 

নিবাসী শ্রীপ্রভাত কুমার পাল মহাশপ্ন আমাকে বলেছেন। পুখিখানি 
শ্রীপালের কাছেই আছে। সংকলন আমার । 

তিতৃমীরের গান-রচয়িতার নাম সাজন (গাজী )। সাজন গাজী ছিলেন 
₹তিতুমীরের সহযোদ্ধ।। গানগুলি প্রথমে লিপিবদ্ধ ছিল ন।, লোকের মুখে 

মুখেই ফিরত। সাজন গাজী যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হন এবং জেলখানায় 
নিক্ষিপ্ত হন। সাত বছরের মেয়াদে তার জেল খাটতে হয়। জেলে 

থাকাকালে এই গ।ন তিনি রচন| করেন। গ|নের মধ্যে সাজন গাজীর 

ধনিয্রূপ বিবরণ পাওয়া যায় £-_ 

মোরসেদের বান্ুর তলে 

ন।চার সাজন বলে 

ফজল কর অ।জিজেলগপচ্ুল। 

নামনি হালদারের গাতি 

মেসে সোমপুর বসতি 
জম] রাখি প।শ আউসে সোমপুর ॥ 

বড ভাই-এর নাম মাজম্ 

ছোট প।তল। মেজ সাজন 

ছোট ভাই গিয়েছে মরে। 

সাজন বড় গোনাগার 

স।ত বছর মেয়াদ তার 

কয়েদ হল দিনের লড়।ই করে । 

স।জন গাজীর বসতি ষে গ্রথমকে 'মেসে' বলে উল্লেখ কর। হয়েছে বঙমানে 

স্ত। মেসিয়। নামে পরিচিত। গ্রামটি ইছামতী নদীর একেবারে পশ্চিম তীর 

সংলগ্ন । ইহু। বাছুড়িয়। থানার অন্তর্গত। জান। যায় যে তখনকার দিনে 

এ্রতদ্ অঞ্চলে নানারকম গন লোকের মুখে মুখে ফিরত, লিখে রাখার প্রবণত! 
সাধরণ কৃষকের মধ্যে ছিল ন|। সাজন গাজীর গাওয়। এই গান ব| 'সায়রি' 

কাকড়।স্থৃতি গ্রাম নিবাসী পরাণ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি শিখে নেন। পরাণ 
মগুলের নিকট থেকে শিখে নেন রামচন্দ্রপুর গ্রাম নিবাসী সহরআলি মণ্ডল । 
সহরআলি মণ্ডলের বর্তমান বয়স (১৯৪৪) প্রায় নব্বই বছর। তিনিতার 

-২০। ২২ ধছর বয়সকালে মৃখে মুখে ফের। গান লিপিবদ্ধ করেছিলেন । 



তিতুমীর ১৮৫ 

পৃথিখানির নাম-পৃঠ। বলে কিহু নেই । মাঝারি মোট। সাদ। কাগজে নীল 
কালি দিয়ে লেখ|। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ৫০৬০ বছর আগে নীলের 
যে বড়ি কালি মুদির দোকানে পাওয়! যেত সেই কালিতে লেখ।। কোথাও 
গাঢ় নীল, কোথাও হালক। নীল। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখ।। পুথির 
আকৃতি ১১$১৫৯। তার কেন কোন প্রান্ত পোকায় খেয়েছে। উত্তর 

পশ্চিম কোণে জল পড়ে বহু লেখ। মুছে গেছে। পুখির প্রথম দিকে দু'এক 
জায়গায় বাজারের সংক্ষিপ্ত হিসাব লেখ! আছে। প্রথম দিকের লেখ! দেখে 

বোঝ। যায় যে সেটি পৃথির মুখবন্ধ। প্রথম পংক্তি দেখে বোঝ। যায় যে তার 
আগের পংক্তি ছিল। এর পৃষ্ঠ। সংখ্য। মাত্র ১৩্। শেষ দিক অসম্পূর্ণ বা 
খণ্ডিত। প্রথম থেকে কয়েকটি পংক্তির নমন| £-_ 

রোজ] নামাজ বন্দেগীর মূল । 

মোরসেদের জবানে শোন! 

ন| থাকিবে পাপ গোন। 

ছেদেক দেলে কর দিন কবুল । 

পন্নার ছন্দে এখানে সাজিরে দেওয। হপ; কিন্ত মূলতঃ পুথিতে গদ্য।কারে 

একটান| লেখ! আছে এবং প্রতি মিলের সাথে ছটী দাগ দেওয়। রয়েছে। এর 

মুখবন্ধের ব| ভূমিকার পর কাহিনী আরম্ত। পুথির প্রায় প্রতি পৃঠার 
উপরিভাগে লেখ। আছে 'শ্রীশ্রীএলাহি ভরস1 1” 

পুথির ভাষ। এক রকম দর্বেবাধ্য। একান্তভাবে স্থানীয় আঞ্চলিক মৌখিক 
ভাষার সঙ্গে আমি ও প্রভাতবারু পরিচিত বলেই অনেক আয়াসে পুথির 

পাঠোদ্ধার কর। এবং তার কিছু মমার্থ উদ্ধার কর। সম্ভব হয়েছে । লেখক সহুর 

আলি সাহেব যে নিতান্তই অল্প লেখ। পড়। জানেন ত। পুথির ভাষাদৃষ্টে সহজে 

অনুমান কর। যায়। বহু এছলামী ভাবপ্রবণ চিন্ত।র প্রকাশে এতে বাংল।, 

আরবী প্রভৃতি শবের সহায়ত! নেওয়। হয়েছে । বানানে প্রন্ঠর অশুদ্ধি আছে। 
৮ চন্দ্রবিন্তবর ব্যবহার একেবারেই নেই। প্রায় সমগ্র পুথিখানি প্রিপনী পয়্ার 

ছন্দে রচিত। তবে চরণে সাজানে। নেই,_-একটান। লেখা একথ। পূর্বেই 
বলেছি। একই শব্দ পর পর দুইবার ব্যবহ।রের পরিবঠে এ শব্দের পাশে "২ 

লিখিত হয়েছে। স্থানীয় শব্দের কয়েকটি নমূন। £__- 

যতি অর্থ প্রকারে 

গে টা গিয়ে 
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গামালি গ্রামাঞ্চল 
জোনাবাত ও ' প্রতিজন 

কেগোর টি কাকের 
উব রর উপুড় 

ধোম! ধেশয়। ইত্যাদি । 

বহু পদের শেষে 'ই'-কার আছে। যেমন, _পুরিচি, বন্দ্রকি, ইতাদি। কিছু 
কিছু ইংরেজী শব্দ বিকৃতভাবে ব/বহা'র করা হয়েছে। যথা,__টেটা, ফয়ের, 
ছেপাই ইত্যাদি । ভাষার কিঞ্চিত নমৃন। 8 

দৌড়ে এসে পূর্ব দিকে 
তলোয়ার মারিল ফিকে 

আশ! করি রজিবুল্লার ছেরে । 

তেরিজ দে মারিল গুড়ি 

লায় লাহ! কলম পড়ি 

কোপ ধরিল লাঠির উপরে ॥ 

ংল! বনু শব্ের বিকৃত উচ্চারণ আছে। তিতুমীরের ভাল নাম নিসার 
আলি। নিসার ৯ মিসার ৯ নেসার ৯ মেসার ১৯৮ মেছের আলি অপভ্রংশে 

ব্যবহূত হয়েছে। 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী 

প্রাণপণ করে পুঁড়োর হাটখোলায় এসে দুইটি গরু জবাই করা হল। পরে 

সকলে নদীর ধার ধরে লাউঘাটির দিকে চল্ল। 

লাউঘাটির সাকের সরদার তিন গরু কোরবানি করে সুষ্$ভাবে সকলের 
থানা-পিন। দিলেন। তারপর আবার আক্রম্ণ শুরু হল বজেের আওয়াজে । 

বিপক্ষ যোদ্ধার নাম হরিদেব (কৃঞ্চদেব ?) তার ডান হাতে তলোয়ার ঝ। হাতে 

ঢাল। রজিরুল্প।র শিরে নিক্ষিপ্ত তলোয়ার, লাঠির আঘাতে আহত হল। 
লাঠির আঘাতে তার মাথায় বিরাট ক্ষত হুল, পাজরার দুটে। কাঠি ভেঙ্গে 

গেল,তলে|য়ার ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে । বহুলোক মার। পড়ল, বনু লোক 

দৌঁড়ে পালালে! । জনৈক যোদ্ধ। ব্রান্মণ পিপাসার পানি চাইলে, তার গালে 

গাব! গোস্ত দেওয়া হল। হরিদেবের পক্ষে লাব্সার রক্ষী বাহিনী এল। 

গোলাম মাছুমের হুকুমে তার ছোড়া কেড়ে নেওয়! হল। ফৈন্যগণ এবার ফিরে 
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এল সাড়াপোলে, সেখান থেকে বারঘরে হয়ে নারকেলবেড়েয় এসে জম! হল । 

আশ-পাশ থেকে ব্রাহ্মণদের ধরে এনে মাথা মুড়িয়ে দাড়ি রেখে দেওয়। হল। 
ব্রান্মণ বাড়ী এলে ত্রান্গণী অনেক তাম।স। করে বল্ল,_-(তাঁর।) নামাষ পড়ে। 

তাতে তোমাদের কি ক্ষতি; কেন করলে দাড়ির জরিমান।? লক্ষ্মীছাড়া 

কৃষ্দেব পুড়োয় করল পীরের কারখ।ন।। কার কাছ থেকে দুর্ববৃদ্ধি 
পেয়ে ঝগড়। বাধিয়ে কৃষ্ণদেব গিয়ে বিবরণ জ।নাল কালীবাবুকে । 

কালীবারু সরাওয়!ল। (ধর্মযোদ্ধ। স্থানীয়) সকলকে দমন করার জন্য 

আলেকজাগার সাহেবকে হাজার ট।ক। নজরান। দিয়ে সিপাহী প।ঠাবার ব্যবস্থা 

করলেন। থানায় থানায় রিপে। গেল | বেলে অর্থাং বসিরহা টের দারোগাকে 
খবর দেওয়! হল। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে বন্দুকধারীগণ প্রস্তুত 
হল । আক্কেল মোল্ল। এসে খবর দিল নরকেলবেড়ের কেল্লায় । আলেকজাণ্ার 

পুড়ণর ঘাট পার হয়ে এল কীকড়াস্মতি। কয়েত মণ্ডল ছুটে এসে সে খবর 

দিল। বনু ছেলেমেয়ে ঘর ছেড়ে প।লালে।। এদিকে গোলাম মাসুমের হুকুমে 

সকলে ল।ঠি নিয়ে প্রস্তুত হল। সিপাহীগণ গুলীর ভয় দেখিয়ে তিতৃমীরের 

দলকে যৃদ্ধ থেকে নিরস্ত হতে বল্ল। কিন্তু ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ কৃষ্ণদেবের উপর 

তীব্রভাবে ক্ষিপ্ত । তার! ্বত্যু পণ করেছে । ধর্মের শক্তিতে মোরসেদ বা 

নেতার হুকুম, তামিল করতে তার। প্রস্তত। বন্দ্রককে তারা তুচ্ছ মনে করে। 

ইসল।ম প্রচারক বিরাট ফকির ( মেসের আলি ) নিসার আলিকে মারবে এমন 

সাধ কার? তিনি যে মক্কার হাজি। 

নিসার আলি দিনের যুদ্ধে জীবন দিয়েছেন। সকলে শ'রো কুদ্ধ হয়ে 

এগিয়ে গেল। সিপ।হিগণ বন্দুক চালালে।। যুদ্ধ করল গোলাপ। সেমুদ্ধ 

ঘোরতর । সে যুদ্ধ করল জামাত আলি জমীদারের সাথে। সে দৌড়ে 

গিয়ে পড়ল ভড়ভড়ে ন।মক জায়গায় । হানিফ দফা দারেরও সেই অবস্থ।। 

হতভাগ্য পয়েত মগুল গেল সাহেবের সাথে । তিতুমীরের দল তাঁকে দিল 

বেদম প্রহার। কিন্ত সেই সাথে দারোগ!কেও তার। ধরে ফেলল । দারোগা 

বলে,_-আমার জাত মেরে। না । আমি ব্রান্গণ আর তুমি সৈয়দ অর্থাৎ দুজনেই 

সমতুল। 

হজরত হেসে বলে,__তোমীর জাত ভাঙলে আর গড়ে ন!। 

মঙজললবারের যুদ্ধে তিতৃমীরের পক্ষের জয় হল। দরগ ভায়া দাগাবাজি 

করায় ময়জদ্দি খুব দুঃখিত । ষাট টাকার লোভে পেয়ার আলি বেইমানি 

করায় তার শান্তি দেওয়৷ হল। 
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যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে কালীপ্রসন্নবার্ কৃষ্চনগরে গিয়ে রাজ-দরবারে 

জানালেন যে, তিতৃমীরের লোকের| কায়েত-বামনকে ধরে মুসলমান করছে। 
বাংলায় জারি করছে আরবীয় মুসলমানী ভাবধার। ৷ ময়জদি তাদের সমস্ত 
খরচ যোগান দিচ্ছে। পুড়োর কৃষ্দেব তাদের দাড়িপিছ্থ আড়াই টাকা 
জরিমান! করায় সকলে ক্ষিপ্ড হয়েছে । 

কৃঞ্দেব খাজন| আদার করতে লক্ষমীকান্ত পেয়াদাকে পাঠালেন। 

দায়েম ও মুন্্কঠাদ খাজন। দিতে রাজী হল ন|। ধাক্কাধাক্কি থেকে মারামারি 
আরম্ভ হল। দায়েম বন্দী হয়ে আনীত হুল কৃঞ্জদেবের নিকট ৷ কৃষ্জদেব 

বললেন, মেরে জখম করে সবকে ধরে আন, সকলকে বারাসতে চালান 

করব। ্ 
দৌড়ে গিয়ে কৃষ্দেবের লোকের। কাদেরের বাঁড়ী ঘেরাও করল। 

'তখন সকাল । মোমিনগণ তখন নামায পড়ছে-.. এরপর পুথি খণ্ডিত । ] 

উপরোক্ত কাহিনী থেকে স্পষ্ট বৃঝ! যায় যে পুড়শার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় 

মুসলমান প্রজাগণের উপর দাড়ির জন্য মাথাপিছু আড়াই টাক। কর ধাধ্য করলে 
মুসলিমদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখ| দেয়। স্বাভাবিকভাবে মুসলিমগণ ধর্মীয় 
আদর্শের কারণেই একতা বদ্ধভাবে এইরূপ কর ব| খাজনার বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হয়ে ওঠে । ধর্মীয় আদর্শের উপর হস্তক্ষেপ করে যে খাজন। আদায়ের জন্য 

অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তি তার প্রতিশোধ 

নিতে চেট। করবে এমন ঘটন। অস্বাভাবিক নয়। জমিদ|রী সামস্ততান্ত্রিক 
শাসন ছিল এর মূল প্রেরণ।। এক সাধারণ নাগরিকের নিম্নলিখিত উক্তি থেকে 

দেখা যায় :_- 

নামাজ পড়ে দিব।-রাতি 

কি তোমার করিল খেতি 

কেনে কল্লে দাড়ির জরিপান!। 

খেপেছে যতেক দেড়ে 

কেষ্টদেবের লক্ষি ছেড়ে 

পুড়োর কল্লে পীরির কারখান| ॥ 

[লিপিপৃষ্ঠ| ১০ ] 

বৃটিশ রাজশক্তির সহায়ত! নিয়ে ম্বসলমানগণকে দমন করার জন্য 
কৃফদেবের প্রচেষ্টা ছিল। স্থানীর জনসাধারণের সহযোগিত। থাকলে নিশ্চর 
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তিতুমীর ও তার দলবলকে দমন করতে বন্দ্রক-কামানের প্রয়োজন হত ন|। 
কঞ্চদেব স্থানীয় কিছু ভাড়াটে গুণ্ডার সাহায্যে তিতুমীরকে দমন করতে 

গিয়ে বারবার পরাস্ত হয়েছিলেন। এতদ্ অঞ্চলের মৃসলিমগণের প্রায় সকলেই 
কৃষক । সুতরাং কৃষকদের ওপর সাম্প্রদায়িক কর বা খাজন। আদায়ের 

কৌশলে ইংরেজ ও তাদের সমন্বার্থবাদীর। যে শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা কায়েম 
করতে চেয়েছিল তার কুফল সম্বন্ধে হিন্দ্-কৃষকগণ ( যার। সাধারণ ভাবে নিম্ন- 

বর্গের) কিছু অনুমান করতে পেরে পূর্ণভাবে জম্দার কৃষ্ণদেবকে সহায়ত। 

করে নি এবং তিতৃমীরের সাহায্যকারী মুসলিম কৃষকদিগের বিরোধিতাও 

করে নি। 

জচ্দার কালীপ্রসন্ন কিভাবে কৃষ্চনগরের চহারাজের নিকট বিবরণ 

দিচ্ছেন দেখ। যাক ;_- 

হদরপুর ঘর তার নাম তিতুমীর । 
»ক্ধ!-মদিনায় গিয়ে হইল হাজির ॥ 

নাশাজ রোজ। শেখাইত রাখতে বলত দাঁড়ি । 

দিনের তরিখ শেখায়ে ফেরে বড়ি বাড়ি ॥ 

পাপ-গে।ণ। বদকাম তাও করে মান।। 

বাংলায় জারি করে আরবের কারখ।ন। ॥ 

ন। বুঝে যে কেইটদেব করিল বাহান।। 

ফি দড়ি আড়াই টক! জরিপান। হয়। 

সেইজন্য সরা অওল। বড় খাপ। হয় ॥ 

[লিপি পৃঃ২৮] 

দরিদ্র ও নিপীড়িত কৃষকগণ যে আদর্শের ভিত্তিতে জীবন-পণে সামান্য 

লাঠি-নির্ভর করে যুদ্ধে ঝশপিয়ে পড়েছে, এই গানে সেই ইসলামি আদর্শের 

কথাই বিশেষ ভাবে ব্যক্ত হয়েছে! দেশের একপক্ষ যখন বৃটিশের আশ্রয় নিয়ে 

। শুধু মুসলিম প্রজার খাজন। আদায়ের জন্য চরম অত্যাচারে নিরত তখন অপর 

পক্ষে বৃটিশ বিতাড়নের কথা উচ্চারণ করলে তার প্রতিক্রিয়া অমুসলিম 

জনসাধারণের মনে কিরূপ হতে পারে ত। সহজেই অনুমেয় । 

তিতুমীরের গান মূলতঃ আদর্শপরায়ণ যোদ্ধাগণের বীরত্ব গাথা । এ হুদ 

কাল্পনিক মুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধের বর্ণনায় তাই নেই বজ্র, নেই মন্ত্রপুতঃবাঁরি। 

সাধারণ মানুষের সংগ্রাম রাজশক্তির বিরুদ্ধে। তাই এ সংগ্রামে সাধারণ 

মানুষের নেই রথ, নেই সারথি । আছে শুধু; 



১৯০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ! 

গোলাম মাছুম ছকুম দিল লাঠি কেয়! সব হাতে নিল 
_ ইট-পেটকেল ধরিল জোনাজাত ॥ [লিপি পৃঃ ১৭] 

ফিরে আবার বন্দ্রক তাড়ে বাঘে যেমন-""পড়ে 
গুলী পুরতি নাহি দিল আর,। 

গোলাপ গিয়ে মারে লাঠি লেগে গেল দাত কপাটি 
পিছন্দে পালালে চৌকিদার ॥ [ লিপি প্ুঃ ২১] 

বল ধরে মারে ঝিকে তিন চার হাত পড়ে ফিকে 

আছাড় মেরে ছর্ণ করে হাড়। (লিপি পৃঃ ২২] 

কাহিনীর সম্পূর্ণ অংশ ন৷ থাকার যুদ্ধের পুর্ণ বিবরণ পাওয়। যায় না। 

শীত রচয়িত। সাজন, সাত বছর জেল খাটবার সময়ে এই গান রচন। করেন। 
তারপর পরাণ মণ্ডল ৮“স গান শিখে নেন। তার থেকে গ্রহণ করেন সহর 
আলি। স্ৃতরাং গানের অনেক অংশ সংযুক্ত ব। বিষৃক্ত হয়ে থাকতে পারে। 
তরু স্থানীয় অশিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষায় রচত গানগুলি থেকে তিত্বমীরের 
স্যায়-যুদ্ধের প্রতি সমর্থনের প্রাণ-স্পর্শ পাওয়। যায়। 

8 । ভিতুমীর (নাটক ) 
১৯৪৪ খুব শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “অভিনয়” 

পত্রিকায় (শারদ সংকলন ) শ্রীশ্ট'মাকান্ত দাসের লেখ “তিতুমীর” নাটক 

প্রকাশিত হয়েছে । নাটক দ্বট পর্বে বিভক্ত । এর প্রথম পর্বে আছে 

“চটি এবং দ্বিতীয় পর্বে তিনট দৃশ্ত । এট সাতান্ন পৃষ্ঠার নাটক । 

তিতুমীরের কৃষক-বিদ্রোহের কাহিনী, স্বাধীন ভারত গড়ার এঁতিহাসিক 

যুদ্ধ কথ।, তার অসাধারণ দেশ প্রেমের কথ! প্রভৃতি এ নাটকের উপজীব্য । 

ধর্মের নামে অধর্মের যে কুংসিত রূপ তার বিরূদ্ধে জেহাদ ঘোষণার ক 
নিয়ে এই যে ন।ট্যকাহিনী তা পরিবেশন কর। আপাততঃ প্রয়োজনাতিরিক্ত যনে 
হলেও ইতিহাস হিসাবে তার মূল্য অপরিসীম । বস্ততঃ ক!হিনীর মধ্যে 
ঘটনার মূল-এতিহাসিক দিকট রক্ষিত হয়েছে। তিতুমীরের জীবনে 
প্রত্যক্ষভ।বে সর্বপ্রথম আঘাত আসে পুঁড়ার জমিদার কৃঝ্দেন রায়ের দিক 

থেকে । নাট/কার সেদিক থেকে ভূল করেন নি। মুসলম।ন হয়ে ভণ্ড ধাস্িক 
মোল্ল।-মৌলভীগণের বিরুদ্ধে তিনি যে ভূমিক। নিয়েছিলেন নাট্যকার সেখানেও 
সত্য বস্তকে এনেছেন। কিছু কাল্পনিক চরিত্র এই নাটকে আছে বটে কিন্ত 
তাতে মূল বক্তব্যের কোন ক্ষতি হয় নি। চরিত্র গুলি খুবই সাবলীল । ইংরেজকে 



তিতৃমীর ১৯১ 

বিতাড়িত করে স্বাধীন ভারত গড়ার ষে প্রবল মানসিকত। তিত্ুমীরের চরিত্রে 
প্রস্ুটত ত। প্রশংসার । তাঁর আন্দোলন €ষ অপান্প্রনায়িক ছিল সে তথ্যও 

নাট্যকার নির্ভীকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তার আন্দোলন ষে শুধু 
ধর্মীর আন্দোলন ছিল ন। এবং প্রথম দিকে ত। ধর্মীয় মনে হলেও পরে ষে 
ত| ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্ধটনতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল তাও 
এ নাটকে সুম্প্ট হয়ে উঠেছে। নাটকের শেষদিকে তিত্রমীরের বাদশ।হু 
হওয়ার দূর্বলতা র প্রতি ঈঙ্ষিত কর। হয়েছে । অন্যথায় তার অসাধারণ চরিত্র 
নিষকলুষ বলে প্রতিভাত হয়েছে । 

নাট/কার দ্ব'একট নাম সম্ভবতঃ অনবধানত।বশতঃ অন্যভাবে ব্যবহার 
করেছেন। যেমন, গে।ল।ষ মাস্বমকে গোলাম মস্বগ বল হয়েছে । আবার 
মইজ্ুদ্দিনকে মঙ্গলুদ্দীন বলা হয়েছে । 

কাহিনী এত চিত্তাকর্ষক তে দর্ণকদশকে শেষপর্যন্ত সমানভাবে আকৃউ 
করে রাখে । 

প্রবাদ £--পহীদ তিত্মীরের নানে করেকট প্রবাদ ছড়ার আকারে 

প্রচলিত আছে । যথ।-_ 

১। গোলী খ| ডালেগ। । 

২। আজ বেহড়ের হাট, 

দাড়ি কেস্তে দিয়ে কাট। 

৩। সরষে খেতে পড়, 

আর গোল! খেয়ে মর, 

মুকি আর আল্লা, 

বলতি দেলে ন। ৷ 

91 নারিকেল বেড়ে গ।য়েতে 

একজন ছিল তিত্রশীর, 

সর।-শরিয়ত তিনি 

করিলেন জাহির । 

পীর-পয়গন্বর কুতব-অলি 



১৯২ বাংল পীর-সাহিত্যের কথা 

কিছুই তিনি যানিতেন না, 

এবার সারলে ইংরেজ মাসু 

জানে রাখলে ন1।২৬ 

৫&। হেই বন্বন্ ঘোরে লাঠি তিতুমীরের হাতে 
ফট ফটা!ফট গুলী চলে বাঁশের কেল্প! ফতে। 

(সিরাজ সাই £ দেবেন নাথ ) 

৬। শালা, যেন তিতুমীরের লাঠি। 



ত্রয্লোদশ পতিচ্ছেদ 

দাদাগার সাহ্বে 

ইসলাম ধশ্ম্রের প্রবতক হজরত মোহম্মদ মোস্ত।ফার প্রথম খলিফ। হজব্রত 
আরু বকর সির্দিকীর পরবর্তী একত্রিশতম পুরুষ পীর হজরত আবু বকক্পু 
সিদ্দিকী প্রায় দেড়শত বংসর পূর্বে ১২৬৩ হিজরী-অন্দে অর্থাৎ ১৮৪৩ খুঙটাব্জে 
হুগলী জেলার ফুরফুর। শরীফের অন্তর্গত মিঞ। সাহেব মহল্লায় জন্মগ্রহণ. 
করেন। তিনি 'দাদাপীর সাহেব? নামে সমধিক প্রসিদ্ধ । হজরত নবী নাকি. 

স্বপ্রযোগে তশর নাম রেখেছিলেন আবরল্ল।হ। তার পিতার নাম মাওলা ন, 

হাজী আবদুল মোক্তাদের সাহেব এবং মাতার নাম মোছাম্মং মহববতুন্নেছা- 

খাতুন । 

হজরত দ।দাপীর স।হেব মাত্র নর বংসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃহারা হন এবং 

স্রেহশীল। মাতৃক্রোড়ে ল।লিত-প।লিত হতে থাকেন। তিনি শৈশব থেকেই 

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ইংরাজী শিক্ষ। বজন করেন। তিনি 

নাকি আল্লাহ্ তালার ইচ্ছায়, তর পূর্বপুরুষ হাজী মওলানা মোস্তাফা; 
মাদানী সাহেবের স্বপ্নদেশে এবং হজরত নবীর নির্দেশে ইংরাজী পাঠগ্রহণ" 

ত্যাগ করে আরবী, ফারসী ও উদ্ভ ভাষায় শিক্ষ। গ্রহণ করেন। প্রাথমিক- 

শিক্ষার পর সীতাপুর মাদ্রাসা, মহসীনীয়। মাদ্রাস| (হুগলী ) ও নাখোদ! 

মসজিদ-মাদ্রাসায় শিক্ষ। গ্রহণ করে শরীয়ত বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন। 

১৩১১ বঙ্গাব্দে হজ করতে গিয়ে তিনি মন্ধ। ও মদিন| শরীফে থেকে চলিশখান্সি 

হাদীস্ অধ্যয়ন করে প্রশংস।-পত্র পান। তিনি কয়েকবার মক্কায় যান এবং 

ইসলাম ধর্ম বিষয়ক বনু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দেশে ফিরেও তিনি বনু দুল“ভ- 

গ্রন্থ পাঠ করে অগাধ পাগ্ডিত্য অজ“ন করেন । স্বদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ " 

করে তিনি বনু সংখ্যক ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। “হুগলী জেলাক্. 

ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ' ( তৃতীয় খণ্ড ) নামক গ্রন্থে আছে যেনাকি প্রায় পাচ 

লক্ষ মুসলমান তশর শিল্ত্ব গ্রহণ করেন। মাওলান! রুহুল আমীন সাহেৰে 
বলেন যে কত লক্ষ লোক দাদাপীর সাহেবের শিষ্তত্ব নিয়েছিলেন তা নির্ণয় 

--৬৩ 
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কর! অসম্ভব । হজরত মাওলান| মোস্তাফ। মাদানী নাকি এই ভবিষ্যত বংশধর 

সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে সহত্র সহম্র লোক তাঁর খাটি মুরিদ হবেন। 

শান্ত্র-চর্চা ও আধ্যাত্ম-চিন্তা ছাড়াও তিনি বনু জনহিতকর কাজের মাধ্যমে 

তখর মহান-হদয়ের পরিচয় রেখে গেছেন। তিনি নিজব্যয়ে বহু দরিদ্র 

শিক্ষার্থীর আহার ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থ। করেন। তাছাড়া মাদ্রাসার জন্য 

শিক্ষক ও ছাত্রদের পাঠোপযোগী গ্রন্থ-সমন্থিত পাঠাগার তিনি নিমাণ করে 

দেন। সুপেয় জলের জন্য নলকৃপ খনন এবং দাতব্য চিকিংসালয়ও তিনি 

স্থাপন করেন । তিনি শিক্ষ! বিস্তারের জন্য বাঙল! ছাড়। আসামের বহু স্থানেও 

মাদ্রাস। স্থাপন করেন। তিনি 'আঙ্জ্মান ওয়াঁজিন' নামে এক সংস্থা গঠন 

করে দেশে দেশে ধর্ম-প্রচারের ব্যবস্থ। করেন। সামাজিক কলহ মীমাংসার 

জন্য অনেক স্থানে তিনি সালিশী পরিষদ্ গঠন করে দেন। বাংল। ও আসামের 

'আলেম ব। মাওলানাদের নিয়ে স্বহস্তে গঠিত 'জামায়েতে-উলেমা” নামক একটি 

সংস্থার তিনি ছিলেন আজীবন সভাপতি । এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের 

মধ্যে দলাদলির অবসান করে দৃঢ়বদ্ধ এঁক্য প্রতিষ্ঠা । এই সংস্থার সহযোগ্গিত| 

লাভের জন্য দেশবন্ধু চিত্তরপ্তন দাস, ডঃ কিচূলু, মৌলান। আজাদ, মহা! 
গান্ধী প্রমুখ নেত। তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। তার বনু গঠন- 
মবলক প্রচেষ্টার যা সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য তা হল ফ্রফ্ুর। শরীফের 

'ইছাঙে-ছওয়াব' উংসব। প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন এই উৎসবের বিবরণ 

দান প্রসঙ্গে 'মিজান' বিশ্বনবী সংখ্যা (১৯৪৪) লিখছে,_ 

“ফ্কুর্ফুরা শরীফের ইসালে সওয়াবে অভূতপূর্ব জনসমাবেশ। প্রতি 
বছরের ন্যায় এ বছরও ফ্বুরৃফ্ুরার বাধিক জলসা ২১, ২২ এবং ২৩শে ফাল্গুন 

অনুষ্টিত হয়। কলিকাত! হইতে দৈনিক ২২। ২৫ খানি বাস এ তিনদিন 
জলসার যাত্রীগণকে লইয়1 যাতায়াত করে । এবারে এতিহাসিক জনসমাবেশ 

হয় । ....-. ংলাদেশ হইতে একটি বিশেষ ট্রেন শিয়ালদহে আসে। ১, 

এ বছর সর্বাধিক লোক সমাগম হয় বলে জান। যায়।” 

বাংল। ছাড়! আসাম এবং ভারতের অন্যান্য বনুস্থথন থেকে লক্ষ লক্ষ লোক 

এই উৎসবে যোগদান করতে আসেন। দাদাপীর সাহেবের সহকর্মী ও শিশ্ত 
.মাওঙান!। রুন্ছল আমিন সাহেব প্রায় অদ্ধ শতাব্দী আগে লিখেছেন, “হজরত 

'পীর সাহেব ইছালে-সওয়াব উৎসবে স্বদেশী-বিদেশী সমাগত লোকদের 

“বআআহারাদি সর্বপ্রকার যদ্কের ব্যবস্থা করতেন ও সর্বত্র ঘুরে সকলের অসুবিধ! দর 



দাদাপীর সাহেব ১৯৫ 

করতেন। সময়ে সময়ে নিজ-হাতে কাঠ নিয়ে যেতে দেখে শত শত মাওলান। 

কাঠ কাধে নিয়ে তার পিছু পিছু ছুটতেন। তিনি একপ্রকার সার।দিন এমন কি 

অর্ধরাত্রি পর্যন্ত আহারের কথা ভবঁলে যেতেন। ১৯৪৪ খস্ট।ঝের ২র| নভেম্বর 
তারিখের পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় মাসউদ আর রহমানও লিখেছেন, “ইসালে- 

সওয়াব উৎসব “সওয়াল; হ।সিল ব। পুণ্যার্জনের উৎসব 1” 

দাদাপীর সাহেবের অসাধারণ জনপ্রিয়ত। প্রসঙ্গে মাওল[ন। রুহুল আমিন 
লিখেছেন, -_উ।র সভাতে ২০ হাজার থেকে লক্ষাধিক লেকের সমাগম হুত ॥ 

**৮ত** হজরত পীর সাহেব যখন শেষবরে বসিরহ।ট যান, তখন লক্ষাধিক লোক 

তার অভ্যর্থনার জন্য বসিরহাটের রাস্তা-ঘাট পুর্ণ করে ফেলেছিল। তিনি 

কোথাও ধর্মলোচন। করবেন জানতে পারলে চলিশ-পঞ্চশ ক্রোশ দূর থেকেও 

লোক পতঙ্গের ন্যার ছুটে আসত । ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, গুণী, মানী, 

আমির, নবাব, মন্ত্রী, মাওলান|, যৌলবী, মুনশী, মাষ্টার, পণ্ডিত সকলেই 

তার দর্শন ও দোয়ার প্রার্থী । সহপ্র সহস্র হিন্দু-মুসসমান তর নিকট থেকে 
তেলপড়। নিতে যাতোয়ার।। তার অমায়িক ব্যবহার এবং জ্যোতি ময় 

চেহার। দেখে দৃর-দূর।ন্ত থেকে আগমনের কষ্ট সকলে ভুলে যেত। 

মাসউদ আর রহমান স|হেব লিখেছেন,_-বির।ট ও অসাধারণ প্রভাবশালী 

ধর্মপ্রচারক ছিলেন তিনি । বাঙল! ও আসামের লক্ষ লক্ষ মান্ষকে তিনি পথ 

দেখিয়েছেন; কুসংস্ক!র, অন্ধবিশ্বীস, বিভ্রান্তি ও হৃতাশাক্রিষ্ট তৎকালীন 

মুসলমান সমাজকে সুস্থ করবার চেষ্ট। করেছেন। এই মহান পীর ও কর্মবীর 
প্রায় একশত বংসর বয়সে ১৩৫৮ হিজরী ১৯৩৯ খৃষ্টাব্ধের ১৭ই মার্চ শুক্রবারে 

এন্তেকাল করেন। 

হজরত দাদ!পীর সাহেবের পূর্বপুরুষগণের বিবরণ এঁতিহাসিক বটে। 

তার পূর্বতন পঞ্চদশ পুরুষ হজরত মাওল[ন| মনসুর বাগদদী এ দেশের 

ইতিহাস-খ্যাত। ৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন যখন ভাগীরথী নদীর 

তীরবর্তা স্থান অধিকারে অভিলাষী হন তখন বাংলায় ছিল ক্ষুত্র ক্ষুত্র অনেক 
ভূম্বামী। তার। ছিল বিদ্রোহী । তাদের দমন করবার জন্য স্বুলতান গিয়াসুদ্দান 

সৈগ্য প্রেরণ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি প্রেরণ করেছিলেন বড় বড় ওলি । 

তিনি হজরত শাহ্ সুফী সুলতানকে একদল পরাক্রমশালী সৈন্য দিয়ে 

'বঙ্গদেশের দিকে পাঠিয়েছিলেন । হজরত শাহ্ সুফী স্বলতান তার সৈহ্যদলকে 

দুভাগে বিভক্ত করে তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ পারুয়া অভিমুখে 
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ধাত্রা করেন এবং অন্য দলকে সেনাপতি হজরত শাহ্ হোসেন বোখারির 

নেতৃত্বে “বালিয়া-বাসম্তী/' অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত দলের 
সঙ্গেই ফুর্ফুরার হজরত দাদাপীর সাহেবের পূর্বপুরুষ হজরত মাওলা ন! মনসুর 
বাগদাদীও ছিলেন। 

বালিয়া-বাসম্তভীর বাগীী রাজার সঙ্গে তাদের ঘোরতর যৃদ্ধ হয়। সে 

মুদ্ধকথ। এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী । যুদ্ধ শেষে মাওল!ন! যনস্বুর বাগদাদী ও 

অপর তিনজন মুসলমান সৈন্য পলায়নরত রাজ-সৈন্যের পশ্চাদনুসরণ করে 
'কাগমারী” নামক মাঠে যুদ্ধে শহীদ হন। সেনাপতি সে সংবাদ পেয়ে তাদের, 
ম্বতদেহ 'বালিয়া-বাসম্ভী'-তে আনিয়ে দফন করতঃ স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করান। 

বালিয়া-বাসম্তীতে মৃসলমানগণের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানকার নাম করণ, 
হয় ফুরুফুর! শরীফ ২৭। | 

বস্ততঃ হজরত দাদাপীর সাহেবের সমগ্র জীবন হুল বিশেষভাবে তার 

অসাধারণ কীণ্তিকলাপের জীবন। সুতরাং তার সম্পর্কে জানতে হলে সেই 
সব কাধ্যাবলীর পরিচয় পেতে হবে। বল! বাহুল্য, তার অসাধারণ 
কীণ্তিকলাপপূর্ণ (যাকে অলৌকিক বল! যায় ) কথাতেই কয়েকখানি জীবনী 
গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। 

দাদাপীর সাহেবের জীবনী ও তার অলৌকিক কীর্তিকলাপের বর্ণনা এ 

পর্য্যত্ত জ্ঞাত তিনখানি পুস্তকে পাওয়! যায় 
১। ফূরফুরার হজরত দাদাপীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী 

১ হজরত মাওলান৷ রুহুল আমিন সাহেব 

২। ফূরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী 
£ গোলাম মোহাম্মদ ইয়াছিন 

৩। ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী £ আব্দুল আজিজ আল্ আমীন 

তাছাড়। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ নামক গ্রন্থে দাদাপীর 

সাহেবের কথ। বিবৃত হয়েছে । 

হজরত মাওলান! রুহুল আমিন সাহেব রচিত পুস্তকখানি অধুন৷ দত্প্রাপ্য । 
“ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী”; গ্রন্থের রচয়িতা গোলাম 

ইয়াছিন তার পুস্তকে ক্লিখেছেন যে তিনি সেখ সা'দীর জীবনী প্রণেতা 
বরুরিয়া (টাংগাইল) দারছে নেজমিয়া! দারুল উলুম ছিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার 

মোদার্রেছ।” 
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৭১৫৫ আকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রিত পুস্তকখানির পৃষ্ঠ! সংখ্যা ২১০। ইহ! 

সূচীপত্র, উৎসর্গ, ভূমিক। ও জীবনী এই চারটি প্রধান অঙ্গে বিভক্ত । প্রকাশক 

মদিন| বুক ডিপে।, ৯৮নং রবীন্দ্র সরণী, কলিকাত।-১। দাম ৩টাকা ৫০ 

পয়স।। প্রথম প্রকাশকাল জান। যায় ন। দ্বিতীয় সংস্করণকাল ১৩৭৩ সন। 

এই পুস্তক রচনার জন্য গ্রন্থকার অবশ্য হজরত রুহুল আমিন সাহেবের 

পুস্তকখানির সাহায্য লওয়ার জন্য কৃতন্ঞত। স্বীকার করেছেন। 

এই গ্রন্থখানি আধুনিক বাঙ্গ'ল। গদ্যে রচিত। এতে আছে বনু আরবী- 

ফারসী শব্দ। আরবী হরফে কয়েকটি উদ্ধতিও সংযুক্ত হয়েছে। গ্রন্থখানি 

পাঠকালে কোন কোন স্থানে আরবী-ফারসী শব্দধিক্যে সচ্ছল গতির অভাব 

অনুভূত হয় । 

আবহল আজীজ আল্-আমীন সাহেব তিনঙ্গন পীরের আশ্চধ্য কেরামতির 

কথা নিয়ে কতকগুলি লে।ককথা তীর গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন। উক্ত পুস্তকে 

জনাব আবুবকর সিদ্দিকী শীর্ষক অংশে চৌদ্দট লে।ক-কথ। লিপিবদ্ধ আছে। 

আমীন সাহেবের পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণকল ১৩৬২ সালের ১লা 

ফান্তন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণক!ল ১৩৬৩ স।লের ১ল! বৈশ।খ। মূল্য মাত্র 

দু'টাক। ৷ 

গ্রন্থক।র কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তকোত্তর ডিগ্রীধারী এবং অনেক 

উপন্যাস, সমালে।চন। গ্রন্থ ও জীবনী গ্রন্থের রচয়িত।। কলিক।তার কলেজ 

স্ট্রীট বাজারে অবস্থিত 'হরফ প্রকাশনী' থেকে স্বলভে তিনি অনেক মুল্যবান 

সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। তিনি “কাফেল। নামক মাসিক পত্রিকারও 

সম্প।দক-পরিচালক । 

হজরত দাদাপীর সাহেবের জীবনকথাভিত্তিক উপরোক্ত সমস্ত গ্রন্থে 

তার মাহাত্ম্য কথ প্রত্যক্ষতঃ লিখিত হলেও পরোক্ষত; আল্লাহতালার 

মাহাতআ্মাকথাই প্রচারিত হয়েছে । ইহ! নিছক জীবন কথা বটে। সরস সাহিত্য 

সৃষ্টর প্রচে্ট| বলে মনে হয়। অবশ্য ইহ! পাঠ করুলে মহাপু কষের প্রতি 

শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় । 

বঙ্গে বিংশ শতাব্দীতে জীবিত পীরগণের *ধো হজরত দাদাপীর সাহ্বেই 

সর্ববাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ পীর ছিলেন। তীর জীবিত-কালেই সম্ভবতঃ তার জীবনী 

রচিত হয়েছিল। এ বিষয়ে হয়ত তিনিই একমাত্র পীর সাহেব। এন্তেকালেন্ 



১৯৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

পর অন্যান্য পীরগণের ন্যায় তার নামে কোন কাল্পনিক দরগাহ বা! নজরগাহ্ 
সৃষ্টি হয় নি। 

হজরত দাদ!পীর সাহেবের অলৌকিক কীতি-কলাপ সম্পকাঁয় যে সৰ 
লোককথা পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাদের শিরোনামার একটি তালিকা! 
নীচে প্রদত হল। 

গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন রচিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমূহ নিয়লিখিত 
শিরোনামায় চিহিত করা যেতে পারে 

১। ইছালে ছওয়াবের দিনে দাদাপীরের আদেশ 

২। ফৎওয়ার ক্রটি আবিষ্কার 

৩। জিজ্ঞাসার পূর্বেই উত্তর প্রাপ্তি 

8৪1 সুদখোরের জন্য অনাবৃষ্ঠি 

&। কম্পজ্বর আসিবাঁর ভবিষ্ং বাণী 

৬। আটটি প্রশ্নের জবাব 

৭। ওয়াজের মধ্যেই মছল।র জওয়ার 

৮। বাক্যহীনের মুখে বাক্য 
১। পীরের আদেশে নুর লাভ 

১০। স্বপ্নে পীরের দর্শনল।ভ 

১১। পীরের দয়ায় মরণাপন্ন পুত্রের সাক্ষাত লাভ 
২২। ওয়াজের মধ্যে ওয়াএজদ্দিন সাহ্বের প্রশ্নের জবাব 

১৩। অতিথির উপস্থিতির সংবাদ পূর্বেই পীরের জান। 

১৪। বসিরহাটের জনসভায় 

১৫। আবদুল হাই-এর জন্য ওষধ 

১৬। আফছরদ্দিন সাহেবের অভিজ্ঞত| 

১৭। জনৈক রুটি বিক্রেতার অভিজ্ঞত! 

১৮। ত্রিপুরার আবল মজিদ সাহেব কথিত গল্প 

১৯। পাহাড়পুরের কথা 

২০। নোয়াখালির আবহঃছ ছামাদ কথিত গল্প 

২১। ভবানীগঞ্জের আজিজার রহমান কথিত গল্প 

২২। আজিজার সুহেব কথিত ছ্িতীয় গল্প 

'* ২৩। রায়পুরার আশরাফউদ্দিন পণ্ডিত কথিত গল্প 
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দাদ|পীর সাহেব ১৯১, 

কুশখালির হানিফ মুনশীর কথ। 
সায়েস্ত।নগরের অন্ধ আশরাফ আলির কথ। 

থবিরদ্দিন সাহেবের ব|কৃশক্তি প্রাপ্তি 

সাপের মাধ্যমে পায়র।-বাচ্চ। প্রত্যাবতন 

জায়নামাঁজের নীচে টাক।-গহন। 

পীরের লাঠি দর্শনে বাঘের ভয় 

চক্ষুহীন। কন্য।র চক্ষুপ্র।প্তি 
হাত বুলাইয়। চক্ষু পরিষ্ক।র 
মোয়।জমপুরের স্বুলতান আহম্মদ সাহেবের অভিজ্ঞভ। 

শ্বাস রোগ হইতে মুক্তি 
হেদাএতুল্ল।হ সাহেবের অভিজ্ঞত। 

চে।খের দীপ্তি যেন ডে-লাইটের আলে। 

বাদ দেওয়। শব্দ ধর। পড়িল 

ন। চ।ইতেই ছবক দান 

অন্তষ্্যামী দাঁদাপীর 

চিকিংসকের ওুঁষধ লইবার পূর্বেই রোগমুক্তি 
ঘিয়ের পোলাও কথ! 

মুর্ছ। রোগ হইতে মুক্তি 
আজমীরে দাদ।পীরের সহ!য়তায় খাজ। সাহেব দর্শন 

আবদুল মা"বুদ ছ!হেবের অভিজ্ঞত। 

% নর আরে। অভিজ্ঞত। 

হ|জি আবহ্ল মইন স।হেবের বল। কাহিনী 

পীরের দোয়ায় চাকরী । 

পাবন।র মৌলবী ডাঃ সমছে।ল আজম সাহেবের বর্ণন। 

ডাঃ আজম সাহেবের দ্বিতীয় বর্ণন। 

তৃতায় » 

চতুর্থ » 

পঞ্চম » 

ষষ্ঠ ৮ 
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আবহল আজীজ আল আমীন সাহেব তার “ধন্যজীবনের পুণ্য কাহিনী” 

শ্ৃস্তকে নিম্নলিখিত শিরোনামায় চৌদ্দাট লৌককথা লিপিবদ্ধ করেছেন, 
৬০ | 

৬১ । 

৬২। 
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৬৬ | 

৬৭ । 
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৭০01 

৭5১ । 

“2২1 

৭৩। 

বিশ্বমায়ের ভালবাসায় 

পরিচয়ের যংকিঞ্চিং 

গোস্তুরির ফ্যাসাদ 

আগুন লাগিল সব ঠ1ই 

জায়নামাজের নীচে হাজার টাক। 

কৈবর্ত শিশুর বিপদ মুক্তি 

অজ্ঞাত প্রশ্নের জবাব দান 

প্রতাপ সেনের রোগমৃক্তি 

সরকারী পদে প্রতা পচন্দ্র 

ইসলামের ছায়।তলে 

পীর সাহেবের আদেশে 

ব্যাত্র মুখে আবছল মোমেন 

আল্লার আরাধনায় আবদুল মোমেন 

বিকল হুল কলকবজ। 

মাওলান। রুহুল আমীন সাহেব রচিত পুস্তক আমার হস্তগত ন। হওয়ায় 

স্তন্সধস্থ লোক-কথাগুলির উল্লেখ এখানে কর। সম্ভব হল ন| | 

উপরোক্ত লোক কথার কোন কোনটি স্থান বিশেষে দুবার উল্লেখ হয়ে 

খ্াকতে পারে ; তবে মূল বক্তব্য একই থাকলেও বর্ণনার তারতম্য 
ক্তাদের মধ্যকার গল্পাম্বাদের পার্থক্য লক্ষণীয় । এই সব লোক-কথা 

এখানে সংগ্রথিত কর! সম্ভব নয়। বল। বাহুল্য, শুধু পীর-সাহিত্যের 
খলোঁক-কথাসমূহ পুস্তক আকারে প্রকাশ করলে ত| বিরট আয়তন বিশিষ্ট 

স্থবে এবং বাংল! লোক-সাহিত্যে তা হবে এক বিস্ময়কর সংযোজন। 



চতুর্দশ পণিচ্ছেদ 

নিধিন শাহ 

পীর হজরত নিধিন শাহ্ রাজী নামে যে ফকির ব। দরবেশ বারাসত 

মহকুমার কাজীপাড়া অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন, তার কোন সঠিক 

জন্ম বিবরণাদি জান! যায় না । এতদ্ অঞ্চলে তিনি সাধারণ ফকিরের বেশে 

ঘরে বেড়াতেন এবং যেখানেই কোন অম্রঙ্গলের ছায়াপাত দেখা যেত, 

তিনি সেখানে ছুটে যেতেন। সেখানে তিনি আর্তম্নানুষের সেবায় নিজেকে 

নিয়োজিত করতেন। জাতিধর্ম নিধিশেষে সকলকে তিনি দ্বণ।-শৃন্য হয়ে সেবা 

করতেন। তিনি আজীবন এতদ্অঞ্চলে অবস্থিতি করেছিলেন। স্বত্যুর পর 

ভক্তগণ কাজীপাড়ায় তার মরদেহুকে কবরস্থ করেন। 

ভক্তসাধারণ তার সমাধির উপর ইটের একটি সুরম্য দরগাহ গৃহ-নিমাণ 
করে দিয়েছিলেন। দরগাহের পাশে কিছু শৌসুমী ফুলের গাছ চার কাঠ 
পরিমাণ জায়গাটিকে মনোরম করে রেখেছে । ভক্তগণ দরগাহে পীরের 

নামে জিয়ারত ব! আত্মার শন্তি কামন। করে ধূপ-বাতি প্রদান করেন। 

অনেকে এখানে শিরনি বা মানত দিয়ে থাকেন । 

পীর নিখিন শাহের নামে তার দরগাহের সামনের রাস্ত।টির নাম হয়েছে 

নিথিন শাহ্ রোড । রাস্তাটি প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। এই দরগাহের সেবায়েত 

হলেন জনসাধারণ। এখনে বাংসরিক কোন মেল। হয় ন।। পীর হজরত 

একদিল সাহের দরগাহ এই অঞ্চলেই অবস্থিত। পীর হজরত একদিল 

শ।হের যথেষ্ট প্রভাব থাক। সত্বেও পীর হজরত নির্ঘিন শাহ একক বৈশিষ্ট্যে 

প্রতিষ্ঠিত। 

পীর হজরত নিথ্িন শাহের নামে রচিত কোন সাহিত্য ব| কোন পৃথির 
সন্ধ।ন পাওয়। যায় না । এমন কি কোথাও তার নামোলেখ পধ্যন্ত পরিলক্ষিত 

হয়না । কোন শতাব্দীতে তিনি অবস্থান করেছিলেন তাও অজ্ঞাত। তার 

অলোকিক কীপ্তিকলাপের নিম্নরূপ লোক-কথাটি এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে; 



২০২ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

১। কাট, না বেদানার দান। 

এক ব্যক্তি কোন এক সময় কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে একেবারে 
মরপ[পন্ন হয়েছিলেন। তিনি বহু চে! করেও রোগমুক্ত হতে পারেন নি। 

ন্ত্রণার কাতর হয়ে পাগলের ন্যায় আতন]দ করতে কর্তে রাস্তায় রাস্তায় 
চল্্তে থাকেন। একস্থানে তিনি এক ককিরের সম্মুখীন হন। ফকির তার প্রতি 
সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। তিনি ফকিরের সংবেদনশীল কথায় অভিভূত 
হয়ে তার অসহনীয় যাতনার কথ! প্রকাশ করেন। তিনি কীাদ্ৃতে কাদতে 
ফকিরের শরণাপন্ন হন এবং রোগমুক্ত করে দেবার জন্য কাকুতি-মিনতি কর্তে 
পর এই ফকির আর কেহ নন,_ইনিই পঁরহুজরত নিন্সিন শাহ্ 
রাজা । 

পীর নিঘিন শাহ্ উক্ত আর্তব্যক্তির সমস্ত কথা শুনে মিলেন। তিনি 
আর্তব্যক্তিকে পথের ধারে পড়ে থাক। একট স্বত কুকুরের নিকট ডেকে নিয়ে 

গেলেন। ম্বৃত কুকৃরটর গায়ের ক্ষতস্থানটি পচে-গলে গিয়েছিল । দূর্গন্ধে 

সেখ!নে দাড়ানোও কষ্টসাধ্য । গলিত স্থানে কুংসিত-দর্শন বনু কীট ঘৃরে ঘরে 
বেড়াচ্ছিল। পীর সাহেব বল্লেন; “-_এ যে ঘৃর ঘর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে_ 

কুকুরের এঁ গল! জায়গায় এ যে দেখ! যাচ্ছে,_তুলে নিয়ে খেতে পারিস্ 
| হলেই তোর রোগ সেরে যাবে ।” 

এ ব্যক্তির মনে কি যেন ভাবের উদয় হল। তিনি তৎক্ষণাং গভীর শ্রদ্ধায় 
ঘবনত হয়ে বলে উঠ্ল,_“নিশ্চয় পার্ব |” 

তিনি অবিলম্বে এগিয়ে গিয়ে পচ। দুর্গন্ধ মাংসের উপর চলন্ত কতকগুলি কীট 

মুঠোয়ততুলে নিয়ে সেই ফকিরের স্মরণ করতে কর্তে কয়েকটি কীট মুখের 
মধ্যে ফেলে দিলেন। কিন্তএকি। পর মুহুর্তে তিনি মুখের মধ্যে সপন্ধ 

বেদানার গন্ধে ভরপুর অফুরন্ত রসের স্বাদ পেয়ে স্তম্ভিত হলেন। তৎক্ষণাৎ 
তিনি হাতের মুঠোর বাকী কাটগুলির দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, সেগুলিও 
আর কীট নেই, সেগুলি বেদানার পরিপন্ধ লাল টকুটকে দান|। তিনি 

বিস্ময়ে অসাধারণ সেই ফকিরের প। জড়িয়ে ধরার জন্য পিছন ফিরে দেখেন যে 

ফকির ইতিমধেই অদৃশ্য হয়েছেন । 

বেদনাহত চিত্তে তিনি বাড়ীতে ফিরে এলেন। তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যে 

রোগমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন । 

স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তীর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাশীল ; 
অনেকেই তার দরগাহে শিক্পনি এবং মানত প্রদান করে থাকেন। 



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

গাঁচগার 

পূর্ববঙ্গের গাজীর গীত থেকে পাঁচজন পীরের নাম পাওয়! যায় । 

তাদের নাম যথাক্রমে গিয়াসুদ্দিন, সামসুদ্ধিন, সেকেন্দার শাহ, বড় খশ গাজী 

ও কালু । এই পাঁচজন পীরকে নিয়ে পাঁচ-পীরের কল্পন। কর! হয়েছে । 

এ*র! সকলেই ইতিহাস বিখ্যাত গাজী। বারাসত মহকুমার রঙ্গপুর, সেলার- 

হাট, জালসুখ। প্রভৃতি গ্রামে পাচ পীরের নামে পী'রোত্তর জমি আছে দেখ! 

যায়।৪৪ সুবর্ণ গ্রামে এই পাচ পীরের নামে একস্থানে পচটি দরগাহ বা মন্দির 

আছে। শ্রীহটর শহরে তাদের কবরস্থান পর্পাচ পীরের মোকাম” বলে 

পরিচিত ।৫৮ 

দুস্তর নদী পথে নৌক। ছাড়বার সময় যখন ঈড়ি-মাঝি নৌকার যথাস্থানে 
উপবিষ্ট হয়ে ঈলাড়ে "ও হা,লে হস্তার্পণ করে ভক্তিবিনীত ধীর গন্ভীরভাবে 

ডাকে,_ 
আমর। আছি পোলাপান, গাজী আছে নিখাবান। 

শিরে গঙ্গ। দরিয়।, পাঁচ পীর বদর বদর ॥ 

তখন মনে হয় শুধু গাজী এবং বদর নয়, নাবিকের আরাধ্য দেবতা আরে। 

অ!ছেন £ গঙ্গাদেবী- তিনি শুধু হিন্দ্রর সম্পত্তি নন, অ'7 আছেন পীচ পীর। 

[ যশোহর-খুলনার ইতিহাস £ ১মখণ্ড ঃ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ £ পৃষ্ঠ। ৪১৮-- 

৪২১ ] 

পূর্বববঙ্গে যে গাজীর গীত চলত আছে, তার ভিতর পাচ পীরের কথ! 

পাই ;-_ 
পোড়া রাজ। গয়েসদি, তার বেট! সমস্দি, 

পুত্র তার সাই সেকেন্দর | 

তার বেট! বরখান গাজী, খোদাবন্দ যুলুকের রাজী, 

কলিযুগে যার অবসর ; 

বাদশাই ছি-ডিল বঙ্গে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে, 

নিজ নামে হইল ফকির ৯৭ 



২০৪ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

ভারতবর্ষের অনেকস্থানে পাচ-পীর আছেন। সতন্ত্র লোক নিয়ে সেসব 
স্থানে পাচ-পীর হয়েছেন। বঙ্গের পাঁচ-পীর-_গয়সউদ্দিন, সামসুদ্দিন, 
সেকেন্দর, গাজী ও কালু । কিন্তু গাজীর গীতে এদের সহিত যে সম্বন্ধ দেখ। 

যাচ্ছে, তার সহিত ইতিহাস মেলে না । কেহ কেহ অনুমান করেন-"* 

গায়স্উদ্দীন বল্তে দিল্লীর বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনকে বৃঝাচ্ছে কিন্ত তার সহিত 

সামস্ুদ্দিনের কোন সম্বন্ধ নেই। বাঙ্গালায় এক বিখ্যাত গিয়াসুদ্দীন ছিলেন, 

কিস্ত তিনি সেকেন্দার শাহের পুত্র। *****, সেকেন্দারের পুত্র গাজী কে 

ছিলেন বুঝ| যায় না। মোট কথা পাঁচজনের মধ্যে সামস্ুদ্দীন ও সেকেন্দারকে 
বিশেষরূপে চিনতে পার! যায় । সামসুদ্দীন, বঙ্গের প্রথম স্বাধীন পাঠান 
শাসনকর্তা ; তার সময়েই শ্রীহট্রে শাহজালালের আগমন হয়েছিল-.-.-. | 

ত্রয়োদশ শতান্দীর শেষভাগে জাফরখশ! গাজী ত্রিবেণীতে এসেছিলেন। 
*-**""তশর এক পুত্রের নাম বরখান গাজী; তিনি স্থানীয় রাজাকে পরাস্ত 

করে তার কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই বরখান গাজী ও আমাদের 

প্রস্তাবিত “গাজীর গীতের"* বরখান গাজী একব্যক্তি বলে মনে হয় না। 

কারণ জাফর খার মসজিদের পারসিক লিপিতে যে তারিখ আছে, তাতে 

১২৯৪ খব্স্টাব্দ হয় ; কিন্ত সে সময় যশোহর জেলায় মুকুট রাজ। প্রাদুর্ূত 

হন নি।৫ধ৩ 



ষোড়শ পতিচ্ছুদ 

ফাতেম। বিবি 

সমগ্র ইসলাম জগতের সমৃদয় নারীর শিরোভূষণ পীরানী হজরত ফাতেম। 

যোহরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ রস্ল্উল্লাহ্ (সাঃ) এর 

কনিষ্ঠ। নন্দিনী । তার মাত। ছিলেন মহামাননীয়| উম্মুল মোমেনিন খাদীজাতুল 

কোব্র।। তার জন্মস্থান “ছয়য়ব বনি হাসেম”-এ অবস্থিত। আজকাল এ 

স্ানে “শাশিদ। ও ছাবকল্প।য়েল” মহল্ল। বিরাজিত। তিনি ছিলেন আদর্শ 

কন্যা, আদর্শ পত্তী ও আদর্শ জননী । তার চরিত্রের পবিত্রত।, দয়াদাক্ষিণ্যাদি 

গুণ, পিতৃভক্তি ও স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয় । তার স্বামীর নাম শেরে খোদা 

হজরত আলী। জগতবিখ্যাত তার দুই পুত্রের নাম__হজরত ইমাম হাসান ও 

হজরত ইমাম হো'সেন। হজরত রম্বল করিম (সাঃ) এর চল্লিশ বংসর বয়ঃক্রম 

এবং হজরত খাদিজাতুল কোব্র! ( রাঃ-আঃ) এর ষাট বংসর বয়£ক্রঃকালে 

তার জন্ম হয়। এতিহাসিকগণের মতে ৬০৫ শ্রীস্টার্যে অর্থাত হজরত 

মোহাম্মদের নবুয়ত প্রাপ্তির পীঁচ বছর পূর্বে হজরত ফাতেমার জন্ম হয় এবং 

মৃত্যু হয় হিজ্রী একাদশ সনের ৩র। রমজান তারিখে্৬ড । কারে। মতে 

তার জন্ম তারিখ ৬১১ খৃষ্টাব্দের ২০শে জমাদিয়ল অ!খেয়ের পবিত্র জৃম্মার 

দিন এবং স্বত্যুর দিন ছাদশ হিজরীর ৩র। রমজ1ন৬৭। পীরানী হজরত 

ফাতেম! যোহরার সন্তান-সন্ততি মাধ্যমেই হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর বংশধারা 

রক্ষিত হয়েছিল । 

হজরত ফাতেম] যোহর| খুব সম্ভবতঃ আরব জগতের বাইরে কোনদিন 

যাননি। তিনি ভারতবর্ষে কখনও আসেন নি। তবু তাকে মুসলিম-জগতের 

সকলেই সমূহ শ্রদ্ধ! করেন। বঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে তার নামে কাল্পনিক 

দরগাহ আছে। বারাসত থানার খড়িগাছি মৌজায় সহর! নামক গ্রামে 

হজরত ফাতেমা! যোহরার যে কাল্পনিক দরগাহ্ আছে তা! ইট দিয়ে তৈরী। 

এতদ্ অঞ্চলে তিনি বিবি ফাতেম! নামে সমধিক পরিচিত । 

হজরত ফাতেমা যোহরার নামে বারাসত থানাধীন মাগগ্রাম, বেরুনান 
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পুখুরিয়।, মালিকাপুর, পশ্চিম ইছাপুর, ঘোল।, সোনাখড়্কি, খড়িগাছি- 
সহর! প্রভৃতি মৌজায় পীরোত্তর জমি আছে৪৪। তার প্রতি ভক্তিতে স্থানীয় 
ভক্তগণ সহরা গ্রামে যে দরগাহ নিন।ন করে দিয়েছিলেন তাঁর উপর অশ্বথ- 

শাছ হয়েছে। সেখানে আজে। প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ধৃপবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে 

জিয়ারং কর। হয় । উক্ত দরগাহ্র বঙমান (১৯৪৪) সেবিকর নাম মোসান্মেং 

শুকজান বিবি। তীর স্বামীর নাম মরহুম মোহাম্মদ পাঁচু সাধূর্খা। মহরমের 
সময় স্থানীয় ভক্তগণের এক বিরাট শোভাযাত্রা এই দরগাহে এসে হজরত 

ফাতেমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধ! নিবেদন করে। তখন এখানে লাঠিখেল! 
বা অনুরূপ জ্রীড়ানুষ্ঠান হয়। এ ছাড়। অন্য কোন সময়ে 
কোন অনুষ্ঠান বা মেল। হয় না। অনেক ভক্ত এই দরগাহে মাঝে 
মাঝে হাজত, শিরনি এবং মানত দিয়ে থাকেন। অনেকে রোগ নিরাময়ের" 
আশায় হজরত ফাতেম! যোহরার এই দরগাহের মাটি ব্যবহার করেন। 

অনেকে এখানে তেল রেখে বিবি ফাতেম] কর্তৃক মন্ত্রপুতঃ হয়েছে এই বিশ্বাসে 

নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করে রোগমুক্ত হন। এই দরগাহছের পীরোত্বর জমির 
পরিমাণ এখনও প্রায় পাচ কাঠ।। এখানে !কোন ওরস হয় না বা 
তদ্উপলক্ষে মেলাও বসে ন| ॥ 

পীর|নী হজরত ফাতেমা যোহরার নামে নিয়লিখিত গ্রন্থ ব। খণ্ড রচন! বা 

তার জীবনী বিষয়ক রচন। গ্রাওয়। যায়,_ 

১। হজরত ফাতেমা যোহরার জীবনচরিত £ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন 
আহম্মদ 

২। হজরত ফাতেম! £ মনিরউদ্দীন ইউস্বৃফ 
৩। ফ!তেমার স্বরত নাম! £ শেখ তন্ন (তিনখানি পুথি ) 

8৪1 "৮ ৮ 8 শেখ সেরবাজ চৌধুরী 
&। ফাতেমার জন্ুর। নামা £$ আজমতুল্লাহ খেন্দকার 

৬। বিবি ফাতেমার বিবাহ £ অজ্ঞাত 

৭। ফাতেমার স্বরত নামা £ কাজী বদিউদ্দীন 

'সংখ্যা ৩ থেকে ৭ পধ্যন্ত পুথিগুলির, কথ। উল্লেখ করেছেন আব্দূল করিম 
সাহিত্য বিশারদ তার পুথি পরিচিতি নামক গ্রন্থে । 

মোহাম্মদ রেয়াজৃদ্দীন আহ্মদ সাহেবের হজরত ফাতেদ। যোহরার 
জীবনচরিত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জান। যায় ভার বসতি ছিল চব্বিশ 
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_পরগণা জেলার দম্দমূ রেলওয়ে জংশন অঞ্চলের রমানাথ কুটারে। তশর 
জন্মস্থান কোথায় তা জান দৃঃসাধ্য। আরে! জান! যায়, তিনি নিয়লিখিত 
গ্রন্থগুলিও রচন। করেছিলেন,__ 

১। এসলাম তত্ব, 

২। হজরত মোহাম্মদ মোস্ত।ফ। (দঃ)-এর জীবনচরিত, 

৩। গ্রীস্-তুরস্ক ( প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ), 
৪1 আমার সংসার জীবন, 

৫ | কৃষক বন্ধু, 

৬। জোবেদ| খাতুনের রোজা নানচ।, প্রভৃতি । 

তাছাড়। তিনি নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিক।র প্রবর্তক ব। সম্পাদক ব! সহযোগী 

সম্পাদক ছিলেন,_ 

১। স্ৃধাকর, 

২। সোলতান, 

৩। ইসলাম-গুচারক, 

৪1 মোসলেম-হিতৈষী, 

&। নবযৃগ, 

৬। মোসলেম বাণী, 

৭। রায়ত-বন্ধু, প্রভৃতি । 

হজরত ফাতেমা! যোহরার জীবনচরিত গ্রন্থখানিতে লিখিত ভূমিকায় দেখা 

যায় তার উক্ত বাসায় অবস্থান-কাল হল ১৫। ৭।'৩৫। তার পুস্তকখানি 

মৌলভী মোহাম্মদ কামালউদ্দিন সাহেব কর্তৃক সংশোধিত । লেখক সম্পর্কে 

এর অধিক কিছু জাঁন। যায় ন। ৷ 

মোহাম্মদ রেয়াজৃদ্দিন আহম্মদ রচিত গ্রন্থের আকৃতি ৭”১৯৫*। গ্রন্থখানি 

বাধাই ও মৃদ্রিত। এর পৃষ্ঠ। সংখা ২১৮। ত। ছাড়। চার পৃষ্ঠার একট ভূমিকা 

আছে। এতে কোন সৃচীপত্র নেই। অনেকগুলি শিরোনামায় গ্রস্থখানি 

লিখিত। আরে! আছে পনেরোটি উর্দু কবিতা ও তার বঙ্গানুবাদ । তাতে 

হজরত ফাতেমা যোহ্রার কথাই বিরৃত হয়েছে। পুস্তকখানির প্রকাশক 

“মদিন। বুক ডিপে। |” 

মোহাম্মদ রেয়াজৃদ্দিন আহম্মদ সাহেব রচিত হজরত ফাতেম! যোহরার 

জীবনচরিত গ্রন্থের ভাষ। সাধু বাঙ্গালা গদ্য । এতে এত বেশী আরবী-ফারসী 
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শব্দ রয়েছে যাতে গ্রন্থখানি পাঠকালে বাঙ্গাল। ভাষার যে মাধুর্য অনেকখানি 

বিনষ্ট হয়েছে ত। বোঝ! যায় । তাছাড়। পীর-পয়গন্বরগণের নামের শেষে বার 

বার সম্মান-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় আরে! বোঝা যায় যে, গ্রস্থখানি 

একেবারেই ধর্মগ্রন্থ বটে । ভাষার নম্বুন। এইরূপ ;_- 

“হজরত সারাদ-বিন-আবি ওকাছ (রাজিঃ) হইতে বণিত হইয়াছে যে, 

হজরত ছরওয়ারে আলম (দঃ) বলিয়াছেন, জিবরাইল আলায় হেচ্ছ।লাম 

জান্নাতের একটি ছেব আমার নিকট আনয়ন করিলেন-__যাহ! আমি মেয়- 

রাজের রাত্রিতে দেখিয়াছিলাম। এঁ ফল ভক্ষণ করায় এ রাত্রিতেই হজরত 

খদিজাতুল কোব্র! (রাঃ__আঃ ) আমার দ্বার। গর্ভবতী হইলেন। সেই 

গর্ভেই ফাতেম। (রাঃ__-আঃ) জন্সগ্রহণ করিল ।”  (পৃষ্ঠ। ১৩) 

এই গ্রন্থে বাঙ্গাল। হরফে পনেরো টি উর্দু কবিত। রয়েছে । অবশ্য তার 

বাঙ্গাল। অনুবাদও রয়েছে । বল। বাহুল্য সেই উর্দু কবিতাগুলি লেখক 

মোহাম্মদ রেয়াজদ্দিন আহম্মদ সাহেবের নিজের রচন। নয়। উর্দু কবিতার 

কয়েকজন রচয়িতার নাম ; 

১। আবদুল মজিদ সির্দিকী, 

২1 মাষ্টার ছৈয়দ বাছেতে আলী বাছেত বছওয়ানী, 

৩। লেছানল হিন্দ হজরত অ।যিয লখনবী, 

81 মওলা'ন! ছিমাব ছিদ্দিকী প্রভৃতি । 

কয়েকটি উর্দু কবিতার রচয়িতার নাম-উল্লেখ নেই । 

্রন্থখানির কৌন কোন অংশ বিশেষ বিশেষ শব্ধের জন্য জীবনী পুস্তক 

হিসাবে পাঠ করতে ভালই লাগে। 

রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ সাহেব রচিত গ্রন্থ অনুযায়ী হজরত ফাতেম। যোহরার 

' জীবন কাহিনীর সংক্ষিপ্তরূপ 7 

৬১১ খুষ্টাব্ের ২০শে জমাদিয়ল-আখেরের পবিত্র জমার দিন প্রত্যুষে 

হজরত ফাতেম। যোহর! জন্মগ্রহণ করেন। তখন হজরত রছুল করিম (দঃ)-এর 

বয়ক্রম ৪০ বৎসর অতিক্রম করে ৪১-এ পড়েছিল। এই সময় পবিত্র কা'বাগৃহ 

নূতনভাবে সংস্কার হচ্ছিল । 

মাত্র পাচ বছর বয়সে তার মাতৃহীন। হওয়। অতি হৃদয়বিদারক ব্যাপার । 

এই ঘটন!। ভার ভরিস্তং জীবনের উজ্জ্বল পরিণাম বলেই পরে প্রতিভাত 
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হয়েছিল। যদি তিনি শৈশবে মাতৃহ্থীন। ন। হতেন, তবে হয়ত অন্যের শ্রাভি 

দয়| ও সহানুভূতি প্রক।শ, আর্ত-হঃখার প্রতি করুণ| বিতরণ প্রভৃতি তার 
মহং গুণের বিকাশ হত ন।। 

কিছুদিন পরে হজরত রছুল করিম ( দঃ) এই মাতৃহীন। ব।লিক।র ল।লন- 

প(লন ও গৃহ-কাধ্যা দির সুশৃঙ্খল। স|ধনের জন্য হজরত ছওদ।কে বিব।হ করেন । 

তিনি মাতৃহীন। ব।লিক!দিগের প্রতি যথোচিত যত ও স্নেহ প্রদর্শন করতেন। 

হজরত ফাতেম! যোহর। মহ।ল্ল।র মেয়েদের সাথেও বড় একট। মিশতেন 

ন।। এই নির্জন বাসে তার হৃদয়ে দ্বচত। জন্মেছিল। এ সময় মক্কার সমুদয় 

অধিবাসী হজরত মোহাম্মদ ( দঃ)-এর প্রতি নিতান্ত বিদ্বেষপরায়ণ ছিল ; 

সকলেই ত।র সঙ্গে শব্রতাচরণ করত | এমত বিপদের নধ্যেও হজরত রছুল (দঃ) 

ধর্মপ্রচারের জন্য ইতস্ততঃ গমন করতেন; সময় মত আহার এবং বিশ্রাম 

পর্যন্ত ঘটত ন।। এতদ্সত্তেও তিনি হজরত ফ।তেশার প্রতি মনোযে।গ' 

ছিলেন। হজরত ফাতেন। খে।হর।ও পিত।র পবিত্র রচনাবল" & উপদেশম।ল। 

খুব মনোযোগ সহক।রে শ্রবণ এবং প!লন করতেন। কে!ন বিষয় নিয়ে জিদ 

ব| হটকারিত। করতেন ন।। বিপদ ও দারিদ্রতার ঘ(ত-প্রতিন।তে তাকে 

পুনিয়!র লে।ভ, ল।লস।, শ্বখপরত। ই১৩)1দি দে'ষ হতে আল্লাহ-ত।য়।ল। পবিত্র 

রেখেছিলেন। তিনি কে।ন িনিষেরই অভাব বোধ করেনন। সাধারণ 

মোট। ও তালিযুক্ত ক।পড় পরিধ।ন এবং যবের খোট। অ।ট!র রুটি আহার 

করেই পরিতৃপ্ত থ।কৃতেন। মেখাদ্যও সকল £দিন মিল্ত ন।। তিনি সকল 

বিষয়েই স্বীয় মহ।ন পিত।র পদানুসরণ করে চল্তেন। ত।কে কখনও নামাজে 

'গ।ফেল' দেখ। যায় নি। যথ।নিয়শে কোর-আন 'তেলাওত' করতেন। বয়স 

বৃদ্ধির সাথে তিনি পিতার প্রচারিত এছলাম ধর্মাদর্শ সন্বদ্ধে ঘনিঠ ভাবে জ্ঞান 

লাভে সক্ষম হন। 

হজরত আলীর সহিত ত-র বিবাহ হয়েছিল। হজরত আলি ছিলেন 

দরিদ্র । দরিদ্র স্বামীর গৃহে এসেও তিনি মহামান্য পিতার উপদেশকে শিরোধার্য 

করতে লাগলেন। তিনি দরিদ্র স্বামীর প্রতি ক্ষণক।লের জন্যও ভক্তি-শ্রদ্ধ। 

প্রদর্শনে কুষ্টিত হন নি। হজরত ইমাম হাসান ও হজরত ইমাম হোসেন 

নামক জগতবিখ্যাত ছুই ভাই তখর পুত্র । পুত্রদ্বয় তর নিকট ধর্ম ও নীতি 

শিক্ষ। নিতেন। 
দ্বাদশ হিজরীর ৩র। রমজান-মবারক মঙ্গলবার দিবাগত রাাত্রিক।লে হজরত 

ফাতেমা যোহর! মৃত্যুবরণ করেন। 

--১৪ 



২১০ বাংল। পীর-স।হিতে)র কথ। 

গ্রন্থখানি আকারে যত বড়, কাহিনী হিসাবে তেমন বিস্তুত ভাবে হজরত 

ফাতেমা যোহরার কথা দিয়ে একট।ন। গ্রথিত নয় । এতে বরং হজরত মহম্মদ 

রছুল করিম (দঃ)-এর বিচিত্র এবং মহনীয় কর্মধারার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

আরো লিপিবদ্ধ আছে তংকালে 'এছলাম, প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস । 

প্রন্থখানি পাঠকালে মাঝে মাঝে যে দীর্ঘ কবিত। পাওয়। যায় তার অর্থ 

বুঝতে না পারলে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন হতে পারে । সেই হিসাবে গ্রন্থটি 

একজন উর্দু জান! 'মোর্শেদের, নিকট বসে পাঠ নেওয়৷ ও তার ব্যাখ্য। 

শোনবার মতন উপযুক্ত বলে মনেহয়। তবে তার মধ্যে যতটুকু বাংল। 

ভাষায় বোধগম্য তা পাঠ করলে পাঠক অবশ্যই দুঃখ-দারিদ্রের সঙ্গে 

আপোষহীন সংগ্রামে বিজয়িনী এবং আদর্শ নারী হিসাবে হজরত ফাতেমা 

'যোহরার প্রতি ও তদীয় পিত৷ হজরত করিম (দঃ)-এর প্রতি তথ! ইসলামের 

মহান আদর্শের প্রতি পাঠক অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল হবেন। 

মনিরউদ্দীন ইউস্বফ সাহেব রচিত পুস্তকখানির আকৃতি ৭২৮৫২ | 

বার্ড বীধাই। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪ পুস্তকে ভূমিক। প্রদত্ত হয় নি। তবে 

“প্রাচীন আরবে নারীর স্থান” শীর্ষক সৃচন।-প্রবন্ধে প্রাচীন আরবের কিঞ্চিং 

পরিচয় পাওয়! যায়। হজরত জোহরার জীবন বৃত্তান্ত তিনি নিম্নলিখিত 

শিরোনামায় আলোচন। করেছেন ;-_- 

আল আমীন ও ত1হের!র পরিণয় 

ফাতেমার জন্ম 

বাল্য ও কৈশোর 

মদীনায় 

বিবাহ 

পতিগৃহে 
সংসার জীবন 

জননী রূপে 

মক্কা! বিজয় ও বিদায় হজ্বের সফর 

পিতৃশোক 

দীপ নির্বা্ 

পুস্তকখানির প্রকাশক ওসমানিয়। লাইব্রেরী । ৩০, মদনমোহন বর্ম স্রীট 



ফাতেমা বিবি ২১৯ 

€ মেছুয়া বাজার স্ট্ট ), কলিকাত।-.৭। গ্রন্থের প্রথম ভারতীয় সংস্করণ 
১ল! বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ বলে উল্লেখ কর। হয়েছে । এ থেকে বোঝা যায় 
যে হয়ত পুস্তকখানির পূর্ব-পাকিস্তানী (অধুনা বাংলাদেশ) সংস্করণ 
প্রকাশিত হয়েছিল বা হয়ে থাকৃবে। 

মনির উদ্দীন ইউসুফ রচিত গ্রন্থে বিবৃত হজরত ফাতেমার কাহিনীর 
সংক্ষিপগ্তরূপ-_ 

ধনবৈষম্যমূলক দাসত্বের যুগ। দুর্নীতিপরায়ণ কোরেশ সর্দারগণ 
সব চাইতে বুদ্ধিমান ও প্রতিষ্ঠঠবান। এর অন্তরালে চারিত্র ও মানবীয় 
গুণাবলীও ফন্তুধারার মতন প্রবাহিত ছিল। আবহুল্লাহ-পুত্র মুহম্মদের 
বিশ্বস্তত! ও সত্যবাদিত। দর্শন করে মক্কাবাসী তখকে আল্ আমীন বলে 
সম্বোধন করতেন। অন্যদিকে ধনাঢ্য মহিল খোয়ালেদ কন্যা! খাদীজ।র 
নিষ্লুষ জীবনের স্বীকৃতি দিয়ে লোকে তখকে তাহ্রে। ব। পবিত্র! বলে 
সন্বোধন করতেন। ব[ণিজ্যকে উপলক্ষ্য করে এই দুই মহ।মূল্য মনি একদিন 
পরস্পরের সানিধ্যে অসেন। উভয় পক্ষের আলাপ-অ।লোচনার পর 
উভয়ের শুভ পরিণয় সম্পাদিত হয় । 

খাদীজার গভে দুই পুত্র ও চার কন্য। জন্মলাভ করে । শৈশবেই দুই পুত্রের 
পরলো!কপ্র।প্তি ঘটে । তার কনিষ্ঠ কন্যার নাম ফাতেমা । এই ফাতেমার 
সম্ত/ন-সন্ততির মাধ্যমেই রম্বলের বংশধার। রক্ষিত হয় । 

এতিহাসিকগণের মতে ৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে রসুলুল্লাহের পরগগ্থরী প্রাপ্তির পাচ 
বছর পূর্বে, মতান্তরে নবুওত লাভের পাঁচ বছর পর, ফাতেমার জন্ম হয় । 
এই সময় মক্কায় আন্ত্গোত্রীয় এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত হচ্ছিল । 
ফাতেমার মহান পিতার কল্যাণকর হস্তক্ষেপে ত| বন্ধ কর! সম্ভব হয়। এই 

হজরত ফাতেমাই মুসলমান জগতের নারী-শিরোমণি, “খাতুনে জান্নাত” । 
মুসলমান জনগণ ত|কে “বতুল” ব| সংসার বিরাগিনী বলে অভিনন্দিত 
করেছেন। তিনি মাত্র আটাশ বছরের স্বল্প-পরিসর জীবনে ধর্ম বোধ, 
পাতিত্রত্য, ধৈধ্য ও কই-সহিকুুতার সহনুভৃতি, ন্যায়-পরায়ণত। এবং সমপিত- 
চিত্ততার আদর্শ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। 

হজরত ফাতেমার চরিতকারগণ বলেন যে শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত 

সরল ও গস্তীর প্রকৃতির মেয়ে। তিনি জ্যোষ্ঠ। ভগিনীগণের ন্যায় প্রতিবেশী 



১২ বাংল| পীর-সাহিত্যের কথা 

মেয়েদের সঙ্গে খেলা-ধূল! ও বাক্যালাপ করার জন্য পাড়ায় যাওয়ার 
চেয়ে গৃছে গুণবতী মাতার সাহচ্ধে অবস্থান করাকেই শ্রেয় জ্ঞান করতেন ॥ 

তিনি দেখেছেন, কি ভাবে তশর মাতা স্বীয় অগাধ এশ্বধ্যপতির পায়ে উৎসর্গ 
করে ধন্য হয়েছিলেন । তিনি দেখেছেন, দীন-দরিদ্রের বন্ধু মহান পিত। যখন 
সর্ববস্থ দান করে নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফিরেছেন, মহীয়সী মাতার হাসিমুখে তখনও 
উচ্চারিত হচ্ছে স্বামীর প্রতি সুমধুর স্বাগতম ধ্বনি । তিনি দেখেছেন মহান পিতা 

অজ্ঞাত কোন্ এক মহাকর্তব্যের হা তছানিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ছেন, আর 

পতিব্রতা মাত তার যাত্রাপথকে মধুর উৎসাহবাপীর পুস্পস্তবকে আচ্ছাদিত 

করে দিচ্ছেন। ফাতেম! মায়ের এইসব সংগুণ পুরাপুরিই আয়ত্ব 

করেছিলেন। একদিন রসুলুল্লাহ তকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে তিনি 

যেন পয়গন্বরের মেয়ে বলে কোনদিন অহঙ্কার ন। করেন। আল্লাহ্র সাম্নে, 

ছোট-বড়র কোন প্রভেদ নেই__ সেখানে সকলের সমান বিচার হবে। 

খাদীজার পরলোকপ্রাপ্তি হয় নরুয়তের দশম বংসরে। এর সামান্য 
কয়েকদিন পূর্বে স্রেহময় পিতৃব্য আবু তালেবের স্বত্যা রসুল পরিবারে 

নিদারুণ শোকের ছায়! আনে। মক্কার কোরেশ সর্দারগণ রসুলুল্লাহর 

বিরুদ্ধাচরণে খোলাখুলিভ।বে অবতীর্ণ হয় এবং স্বয়ং রসলুল্লাহর উপর নির্যাতন 

শুরু করে দেয় । এইসব প্র্ঘটনার সময় নবী-কন্যাকে কখনও সজল চোখে 

কখনও অনলব্ষী দৃপ্ত ভঙ্গিমায় পিত।র পাশে স্তরেহময়ী জননীর মতন দাড়াতে 

দেখ। যেত। 

কোরেশ সর্ধারগণ রসুলুল্লাহকে অসহায় ভেবে তকে হত্য। করার 

সিদ্ধান্ত নিল। রসূল সেই রাত্রেই মক্ধ। ত্যাগ করে মদীনা-অভিমুখে যাত্রা 

কর্লেন। কিছুদিন পরে ফাঁতেমকেও সেখানে আনানে। হল। 

নবী-নন্দিনী হলেন পূর্ণ যৌবন, তীর বিবাহের সময় উপস্থিত হল। 

রসুলুল্লাহ হলেন জ্ঞানের নগরী, আলী তার দরওয়াজা। দরিদ্র আলীর 

সহিত ফাতেমার বিবাহে হজরত রসুলুল্লাহ সানন্দে অভিমত দিলেন। 

ফাঁতেমাও লজ্জাঁবনত। হয়ে পিতার অভিমত অনুমোদন করেছিলেন। সেই 

বিবাহে বাজার থেকে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি কেন! হল যৌতুক হিসাবে, 

একখান। পশমভর! তৌঁষক, একখান! খেজুরের ছালভরা তোষক ; এরূপ 

যথাক্রমে পশম ও ছালভর। ছুটি তাকিয়া, একটি রেশমী একটি সৃতী চাদর, 



ফাতেম। বিবি ২১৩ 

'ু'গ।ছি চাদির বাজুবন্দ, ছুটি মাটির কলসী, একট আটা-পেষার ষাত। ও 

একটি করে মোশক, খাট এবং জায়নামাজ। অভিজাত বংশীয়দের 

বিবাহ-রীতির বিপরীত সরল ও অনাড়ম্বর এই বিবাহ ও ততোধিক সাদাসিধ! 

“যৌতুক । 

পতিগৃহে গমনকালে পতির দারিদ্রহেতু তার দঃখ প্রক।শ পেলে মুহম্মদ 

(দঃ) বলেছিলেন,__“ম1, পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমান এবং আমার 

সাহ্বোগণের মধ্যে যে সর্ব|পেক্ষ। বিদ্বান তরই সঙ্গে তে।মার বিবাহ হয়েছে, 

--এতে দুঃখ কি ?", 

পিতার উপরে।ক্ত সাত্বনাবাক্যে মৃহৃতের মধ্যে সন্তোষেব স্ব্যোতিময় আভা 
'ফিরে পেলেন ফাতেম।1। 

অবশেষে ফ।তেম! পতিগৃহে যাত্রার উদ্যোগ কর্লেন। যাত্রার পূর্বের 

রসুলের আদেশ অনুসারে তিনি ঘ্বৃত, পনির ও খোরম। সহযোগে এক সুখাদ্য 
প্রস্তুত করে উপস্থিত মোৌঁজাহেদ ও আনসারগণকে প্রদ।ন করবার ব্যবস্থা 

কর্লেন। একটি বাটীতে কন্য। ও জামাতাকে আহার করতে দেওয়! হল। 
পরে হজরত মহম্মদ ' দঃ) উভয়কে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। 

আলী ও ফাতেমা মদীনার উপকণ্ঠে হারেস! নামক এক আনসারের 

ভাড়।টে ঘরে এলেন। 

নবী-নন্দিনী ফাতেমা ও আলীর সংস।র জীবন ছিল সরলত। 

ও হৃদয়তাঁর প্রতীক। কায়িক পরিশ্রমে আলীকে 'ত্যাহের জীবিকা 

অন করতে হত। হজরত আলীর একদিন মজুরী জুট্ল ন। দিনান্তে 
বন্দরে এক মালবোঝাই কাফেল। এসে হাজির হতে ত+।র কাজ জ্বটে গেল। 
মাল নামাতে রাত হয়ে গেল। হজরত ফাতেমা ততক্ষণ পধ্যস্ত উৎস্বকভাবে 

স্বামীর পথপাঁনে চেয়ে রইলেন। স্বামী ঘরে এলে ফাতেম! বন্ত্রাঞ্চলে তরু 

কপ।লের ঘাম মুছে দিলেন, তর বিশ্রামের ব্যবস্থা! করে দিয়ে ষাতায় যব 
পিষতে বসলেন। তারপর গভীর রাত্রে আহার শেষ করে আল্ল।হকে দিলেন 

অশেষ ধন্যবাদ । 

হঠাং একদিন রসৃলুল্ল।হ এসে হাজির হলেন কন্য। ফাতেমার বাড়ীতে । কিন্ত 
পিত।র মুখ গম্ভীর কেন? নবীকন্য! তে। কেদে আকুল। রসুলের অনুগত 

আবু রাফের কাছে জান। গেল ধে তিনি ফাতেমার ঘরের রপ্ভীন পর্দা এবং 
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তর হাতের রোৌপ্যবলয় দেখে অসস্তষট হয়েছেন। হায় ! এখনও এমন অনেক, 
মুসলমান রয়েছেন বদের পরণে কাপড় পর্যস্ত নেই, দুইবেল। খাদ্যের সংস্থান 
নেই। ৰ 

ফাতেমার এ এক নতুন শিক্ষ।। এইশ্বর্য মানৃষের ভোগের সামগ্রী কিন্তু 
অন্যকে বঞ্চিত করে নয় । মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব শুধু মুখের কথাতেই শেষ হয়ে 
যার না,__একের দুঃখ দূর না হলে অন্যের সুখভোগ অবাঞ্চনীয় | তাই মদীনার 
ঘরে ঘরে গৃহিনীগণ দুপুরের শ্রান্তিতে যখন গ। এলিয়ে দেন, ফা'তেম। গৃহদ্বার 
রুদ্ধ করে তখনও গৃহকর্ম করেন। একদিন উম্মে আয়মন দেখেন যে 
নবীনন্দিনী একহাতে ষাতা ঘ্বরাচ্ছেন এবং অন্যহাতে শিশু হোসেনের দোলনায় 
দোল দিচ্ছেন। 

একবার তিনবেল! উপবাসের পর কিছু যব সংগ্রহ করে ত। থেকে রুটি 
তৈরী করলেন এবং আহার করবার আগে পিতার কথ মনে পড়ায় ফাতেমা 
কয়েকটি রুটি এনে পিতার নিকট হাজির করলেন। নবীবর একট্রুকর! কটি 
ম্বখে দিয়ে বল্লেন,_“চারবেল। অনাহ।রে থাকার পর এই রুটট্ুকু তোমার 
পিতার মুখে গেল |”, 

একদ| অ|লীর সঙ্গে নবী-কন্যার মতা স্তর হল। ফাতেমা অভিমানে পিতার 

নিকট এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আলীও সেখানে এলেন। অভিযোগ শ্রবণাস্তে 

পিতা কন্যাকে বল্লেন,_-'মেয়েদের মধ্যে সহিষ্চুত।র অভাব থাঁক! বাঞ্ছনীয় 

নয় ।%৮ 

হজরত আলীও শ্বশুরের এই আচরণ লক্ষা করে বল্লেন _“আমি প্রতিজ্ঞা 

করলাম যে, আর কখনও নবীকন্যার ইচ্ছ।র বিরুদ্ধে কোন কাজ কর্ব ন। | 

এঁতিহাসিকগণের মতে বিখ্যাত ওনুদ যুদ্ধের বছরে রমজান মাসে ফতেমার 

প্রথম সম্ভান হাসানের জন্ম হয়েছিল। ওন্দ যুদ্ধের পরের বছর হজরত 
ফতেমার ছিতীয় পুত্র হোসায়নের জন্ম হয় । উভয় ভ্রাতার নাম রেখেছিলেন 

নবী নিজে । ফতেম। তখর সন্তানদ্বয়কে অত্যন্ত স্েহ করতেন। আবার দীন- 

দরিদ্রকেও তিনি সম্ভানদের ন্যায় স্রেহ করতেন। একদিন এক ক্ষধার্তকে 

দিবার মত আহার্য ঘরে ন! থাকায় নিজের গলার হ।রটি তাকে অপ 

করেছিলেন । অন্যদিন প্রস্ভিবেশী শক্র শামউনের স্ত্রীবিয়োগ হলে কেউ সেখানে 

খবর পর্যস্ভ নিতে গেল ন। ; তখন ফাতেমা সেখানে গিয়ে স্বতৈর গোসল, 

করিয়ে এবং দাফন্-কাফনের ব্যবস্থা করে এলেন। 
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হজরত ফাতেমার দ্বই কন্য। সম্ভানও জন্মগ্রহণ করেছিল । তাদের নাম 

যথাক্রমে জয়নব ও উম্মে কুলসম। 

মন্ত। বিজয়ের অভিযানে হজরত ফাতেমাও রসুলুল্লাহের সঙ্গে ছিলেন৷ 

হোসায়েন যুদ্ধে জয়লাভের পর রসুলুল্লাহ্ মদিনায় ফিরে আদেন, এবং সম্ভবতঃ 

সেই সময় নবী-নন্দিনীও মন্কায় প্রত।।বর্তন করেন। 

হজরত ফ|তেমার ইচ্ছ। বন্থুদিন পর এবার পূর্ণ করে তার গৃহকর্ে 
সহায়তার জন্য রসুলুল্লহ্ খয়বর যুদ্ধে প্রাপ্ত প্রচুর দাস-দাসীর মধ্য থেকে 
একজন দাসী প্রদান করেন। 

সাম্যবাদী ইসলামী সমাজে দ|স-দ।সী বিষয়ক প্রশ্নটি গুরুতর প্রন্প। 

তখন দুনিয়ার সর্বত্র সামন্ত যুগের শৈশবকাল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
রসুলুল্লাহ দাস-প্রথাকে অব্যাহত রেখেছিলেন । তবু তার কাছে অপন 

কন্য। ও দাসীর মধ্যকার যে সম্পর্কের কথ বলেছেন ত লক্ষ্যণীয় ;__ 

“ঘরের অর্ধেক কাজ তুমি করবে, বাকী অর্ধেক দাসীকে দিয়ে 
করাবে । ঞ্'জনে মিলে য(ত। পিষবে। তুমি নিজে যা খাবে, 

ত।কেও ত। খেতে দেবে, নিজে যা পরবে ত।কেও ত। পরতে দেবে । 

তাকে অ।পন জনের মত দেখে | 1”, 

বন্ততঃ এ ঘটন। সেই দ।সীর জীবনে দ।সীত্ব থেকে সাম্যবাদী 

বিবেচনায় মুক্তি ভিন্ন অ।র কিছুই নয়। 

পিতা যখন সমগ্র অ।রবের অধীশ্বর তখনও কিন্তু সমাজের কঠোর বাস্তব 

সত্যকে অস্বীক।র করে জান্নাতে-খ।তুনের সংস।রে অর্থকঞ্টের লাঘব হয়নি। 

এমন অবস্থাও একদিন গেছে যে ঈদের দিনে হাঁসান-হে।সেনকে নতুন পোষাক 

কিনে দিতে খাতুনে-জান্নাত অক্ষম হয়ে পড়লে কোনে। এক ব্যক্তি, ইমাম 

ভ্রাতৃদ্ধয়ের জন্য ঈদের সওগ।ত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

রসুলুল্লাহ্ মদীন। থেকে ফিরে এলেন মক্কায় । সেখানে তিনি হস্বব্রত 

উদ্য/পন করলেন। তারপরই তশর জ্বর হল, এল অন্তিমক।ল। হজরত 
ফাতেমা অহ্েরত্র পিতার শব্যাপাশ্থে বসে তীর সেবা-শুশ্রাষা করতে 

ল/গলেন। ম্বৃত্যুর পূর্বে কন্যাকে রসুলুল্ল।হ বলেছিলেন যে স্বত্যুর পরপারে 

খাতুনে-জান্নাতের সঙ্গে রসুলুল্ল।হের প্রথম সাক্ষাং হবে। বাস্তবিক, পিতার 

পরলে।কগমনের মাত্র ছয়মাস পরেই হজরত ফাতেমার ম্বৃত্যু ঘটেছিল । 
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পিতার স্ৃত্যুর পর হজরত ফাতেমার বাকী কয়েক মাসের জীবন বৈরাগ্যের 

মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। তিনি “জান্নাতুল বাকী” নামক মরুদ্যানে এক 
লতামগ্ডপ নির্মাণ করে সেখানে ধ্যানমগ্র। হতেন। 

কথিত আছে, পুত্র-কন্য।দের হাতে ফিদক নামক মরুদ্যানের অধিকা!র তুলে 
দেবার জন্য খলিফ! আবু বকর সিদ্ধীকের নিকট প্রার্থনা করলে খলিফ। 
বলেছিলেন__“নবীর কোন ওয়ারিশ হয় না, গোট। উম্মতের দীন-দুঃখীই নবীর 

উত্তরাধিকারী |” 

খলিফার এমন যুক্তিপূর্ণ কথায় হজরত ফাঁতেম! লঙ্জিত। হয়েছিলেন । 

বল! হয় যে “জান্ন।তুল বাকীর” শোক মণ্ডপে থাক1কালে হজরত ফাতেমা 

নিয়্লিখিতরূপ শে।ক-গীতি রচনা1 করেছিলেন-_ 

“আকাশের বুক ভরিল ধুলায় নিভিল সহসা সৃর্যকর, 

শত জ্যোতিষ্ক আকাশ-বেলায় মূলিন হইল--হোল নিথর ! 

এ জগত-সভ। ভাঙ্গিয়৷ গেল রে,__শোকেতে ভরিল বক্ষ তার, 

পশ্চিম হতে পুরব সীমায়, ছড়।ইয়| পড়ে সে হাহ।কার। 
মিশর এমনে উঠে ক্রন্দন, গিরি-প্রাস্তর কাপিছে হায়, 

ধরণীর বুকে এলে। কি প্রলয় ? সেই ভয়ে সবে কেঁদে লুটায়। 
এই পৃথিবীর মর্মে মর্মে বাজিছে একই ব্যথার স্বর, 

আর আসিবে ন। খোদার রসুল, নারিবে ন। ওহী পৃত মধুর | 
সালাম সালাম, হে পিতঃ রস্থুল জানাই তোমারে লাখে। সালাম, 

আমিন, আমিন! বলে ফেরেন্ত। শুনি পবিত্র তোম|র ন।ম।” 

চরিতকারগণ বলেন যে রসুলুল্লাহের স্বত্যুর পর আর কোনদিন হজরত 

ফাতেমাঁকে হাসতে দেখ। যায়নি । পিতৃশোকে তিনি দিনে দিনে কূশতনু হয়ে 

স্ত্যুবরণ করেন । মৃত্যুকালে তার কোন পীড়। দেখ! দেয়নি। সেদিনটি 
একীদশ হিজরীর ৩র| রমজান; তখন তার বয়স সাড়ে আটাশ বছর পূর্ণ 

ক্য়েছিল । 

হজরত ফাতেমা কোথায় শেষ-শয্যায় শায়িত। আছেন ত| নিয়ে মতভেদ 

আছে। অধিকাংশের মতে “জান্নাতুল ব।কী”' নামক স্থানই তশর সমাধিভূমি । 

তশর স্বামী হজরত আলাঁ ছিলেন মুসলিম জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। 
আরবীয় সেই কৰি একস্থানে পত্ী হজরত ফাঁতেম। সম্পর্কে লিথেছেন-__ 



ফাতেম। বিবি ২১৭ 

“আমার নসীব মন্দ বলেই কবর হতে পাইনে সাড়া 
নিত্য এসে জ।ন।ই স।লাম দাওন। জবাব হে জোহ্র।। 

দীর্ঘ দিনের মধুর স্মৃতি সব ত্বলেছ আজকে বুঝি, 
তাই, হৃদয় হারার সালাম শুনেও নীরবে রও দুচোখ বৃজি |, 

পুস্তকের পৃষ্ঠ! সংখ্যা কম হলেও হজরত ফাতেম! যোহর। সম্পর্কে অনেক 
কথাই মনির-উদ্দীন সাহেবের পুস্তকে স্থান পেয়েছে । খ।তুনে জান্নাত সম্পর্কে 
এমন সরস ভাষায় ও একট। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায় লিখিত কোন গ্রন্থ সম্ভবতঃ 

এখনে! পধ্যন্ত লিখিত হয়নি। পুস্তকখানি পাঠের সময় পাঠকের 
স্বতঃউংসারিত একট। ভক্তিভাব জেগে ওঠে । এই গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্যনীয় 
বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহ! আরবী, ফ।রসী প্রভৃতি শবের প্রাব্যে কণ্টকিত 
নয়। আরবী ব1 উর্দু কবিত। নেই। দু একটি কবিতার সহজবোধ্য 
ভাবানুবাদ গ্রন্থখানিকে রসগ্রাহী হতে যথেষ্ঠ সহযোগিত। করেছে । মূলতঃ 
হজরত ফ।তেম। জোহরার জীবনকথ। বিবৃত হলেও কাহিনী পরিবেশন করার 

শিল্প-কৌশল পাঠকের ভক্তিনম্র ভাবনাকে ইসলাম ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 
করে তোলে । তাছাড়। মুসলমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হজরত ফাতেমা 
যোহরার কথ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে তংক।লীন আরবের এঁতিহাসিক বিবরণের 
কিছু অংশ লেখক সুন্দরভ।বে লিপিবদ্ধ করেছেন। 

হজরত ফ(তেম! যোহর।র কথ প্রায় হাজার বৎসরের পূর্বের কথা, কিন্তু 

বাঙ্গালা সাহিত্যে তার প্রথম স্থান লাভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে । 

শেখ সেরবাজ চৌধুরী, আজম তুল্পাহ খোন্দকার, কাজী বদিউদ্দীন 
এবং অজ্ঞত কোন এক কবি কর্তৃক লিখিত ফাতেমা বিষয়ক 

গ্রন্থের রচন।কাল অষ্টাদশ শতাব্দী বলে অভিহ্িত। “বিবি ফাতেমার 

বিবাহ” নামক আরে! একখানি পুঁথির নাম পাওয়া যায়। উক্ত 
পুথিরও রচনাকাল অক্টাদশ শতাব্দী । মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ রচিত 

“হজরত ফাতেমা! যোহর।” গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৫. ৭. ৩৫1 ১৯৩৫ 

ইংরেজী, নাকি ১৩৩৫ বাংল। ত। বুঝ। যায় না। আমার হস্তগত পুস্তকখানির 

অষ্টম সংস্করণের প্রকাশকাল ১৩৭১ বঙ্গ|ব্দ। বস্তুতঃ প্রথম প্রকাশ ৩৬। ৩৭ 
বৎসর ( ১৯৭২-১৯৩৫ ) পূর্বে হয়েছিল বলে ধর! যায়। মনির-উদ্দীন ইউসুফ 
রচিত গ্রন্থের রচনাকাল বাংল। ১৩৭৩ পালের পয়ল! বৈশাখ । সম্ভবতঃ 



২১৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

মনিরউদ্দীন ইউস্বফ রচিত “হজরত ফাতেমা” নামক গ্রন্থখানি বাঙ্গল। 
ভাষায় রচিত থাত্বনে জান্নাতের জীবনী সম্পর্কার সর্বাধূনিক 
সাহিত্য-সংযোজন! । 

বারাসত থানাধীন সহর| গ্রামে পীরানী হজরত ফাতেমা! যোহরার নামে 
কল্পিত যে দরগাহ আছে, ত।কে কেন্দ্র করে কয়েকটি লোককখ। প্রচলিত 
আছে। সেই লোককথার ছুটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল ;__ 

১। দয়গাহের অশ্বখগাছ 

বিবি ফাতেমার দরগ1হ-গৃহটির উপর চার-পীচটি অশ্ব গ।ছ ছিল। সেবার 
কাঠের বাজার-দর ছিল ভাল। স্থানীয় কোন এক লোভী ব্যক্তি উক্ত 

অশ্বতথগাছ বিক্রী করে অর্থ লাভ করতে চাইল । দরগাহের গাছ বিনষ্ট 

করতে নিষেধ করল অনেকে । সে কারে। কথা ন! শুনে গছ বিক্রী করে 

টাক! নেয়। আশ্চধ্যের বিষয় দরগাহের উপরিস্থ একটি অশ্ব্থ গ।ছ বাঁদে 

সবগাছ মরে যায়। বাকী গ।ছটি দিনে দিনে সতেজ হয়ে ওঠে। 

অপর দিকে উক্ত ব্যক্তির ঘরে আগুন লাগে এবং আরে। কিছু কালের মধে; 

কোন ঘটনায় লোকটি নাকি খুন হয়ে যায়। উক্ত ব্যক্তির নাম ছবুল।ল। 

২। ভক্তির পুরস্কার 

খুব বেশী দিনের কথ! নয়,_-বছর তিরিশেক হবে। কোন কারণ বশত: 

উক্ত দরগাহের আশ-প।শের ঘরে আগুন লেগে যায়। দরগাহের সেবায়েত 
ছিলেন অতীব দরিদ্র ব্যক্তি । তিনি একমনে শুধু বিবি ফাতেমার নাম ম্মরণ 

করতে থাকেন,_হে বিবি ফাতেমা! তুমি আগুন সংবরণ করে দাও। 

আগুনের তেজ আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকে এবং শেষে নিভে যায় । পরে 

গিয়ে দেখ! গেল যে,__-মাঝখানের উক্ত সেবায়েতের ঘরখানি বাদে আর সমস্ত 
"ঘরই পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে মিশে গেছে । 

সহরা গ্রামে অবস্থিত দরগাহকে স্থানীয় হিন্দ্র-মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধ 
করেন। ভক্ত জনসাধারণ এখানে হাজত, মানত এবং সিরনি প্রদান করে 

থাকেন। অবিচলিত বিশ্বাসে তাদের অনেকে দরগাহ থেকে তেল-মাটি 

নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করেন। তাতে তাদের নাকি উপকার হয় বলেও শোনা 
যায়। 



সপ্তদশ পল্রাচ্ছদ 

বদর গার 

শ!হ্ বদর একজন খ্যাতিমান পীর। লোকে তশকে সাধ।রণতঃ বদর 

পীর, বদর শ।হ্ বা! পীর বদর বলে থাকেন। তার পুর! নাম মখদুম শাহ 

বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী। কদলখান গাজীর সমসাময়িক দরবেশ বদর 
আলম এবং মখদুম শাহ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী একই ব্যক্তি বলে মনে 

হওয়। ম্বাভাবিক,__কারণ উভয়ের আগমনকাল একই । শাহ্ বদরকে 

চট্টগ্রামে মুসলিম বিজয়ের অগ্রগণ্য পথিকও বল! হয়। চট্টগ্রামের আনোয়ার! 
থানার বটতলী গ্রামে মহসীন আউলিয়ার মাজারে উকীর্ণ শিলালিপি থেকে 

বুঝা যায় যে, পীর বদর শাহ্ ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। চট্রগ্রাম 

শহরের মধ্যবর্তী বখশীবাজার মার্কেটের দক্ষিণে তশখর প্রসিদ্ধ দরগাহ 
বিদ্যমান। জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সকলেই তশার দরগাহের প্রতি শ্রদ্ধা 

প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তখর মাযার নয়। তিনি এসে 

এখ।নে একটি খানখাহ স্থাপন করেছিলেন। সেটিই মাযার নামে প্রসিদ্ধ 

লাভ করে। টট্টগ্রমের ভক্তগণ তাকে অভিভাবক ওলী বলে থাকেন। 

মাঝি-মাল্লার। তার নামে নদীতে পাড়ি দেন। কেহ কেহ তকে চট্টগ্রাম 

অঞ্চলের প্রথম ইসলাম ধর্ম-প্রচারক বলে মনে করেন। চট্রগ্রামের যে 

পাহাড়টি পীর-পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ, তিন নাকি সেখান থেকে জিন-পরীদের 

তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পাহাড়টিই এককালে আরকানের মগ 

দস্যুদের আড্ড। ছিল। অনুমিত হয় যে এ অঞ্চল থেকে জিন-পরী বা মগ 
দস্যুদের বিত।ড়নক!লে পীর বদরের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল । প্রতি বংসর 

২৯শে রমজান তারিখে এখানে উরস হয়। সেউরসে বহু লোক-সমাগম হয় 

এবং ত]তে জনসাধারণের মধ্যে শিরনী বিতরণের প্রচলন আছে। 

নওল কিশে।র কর্তৃক প্রক।শিত ও মৌলবী গোলাম নবী খান কৃত 

মিরআতুল কওনয়ন নামক গ্রন্থ থেকে মাওলান। মহম্মদ উবয়ছুল হক কৃত 

তযকিরায়ে আউলিয়াই বাঙাল! প্রথম খণ্ডের উদ্ধতি পাঠে জান! যায় যে, 

মখদ্রম শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদীর পূর্বব-পুরুষ ছিলেন হজরত 
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শিহাবুদ্দীন ইমাম মকী। তশ'র পুত্র হজরত ফকরুদ্দীন, ইসলাম প্রচার 
উদ্দেস্তে পিতার আদেশে প্রথম এ দেশে এসে মিরাঠাবাদের নিকট বাস করতে 
থাকেন। তর পুত্র দ্বিতীয় শিহাবউদ্দীন যখন শহীদ হন তখন তণার পুত্র হজরত 
ফকরুদ্দীন মাতৃগর্ভে ছিলেন। তশরই কনিষ্ঠ পুত্র শাহ বদরুদ্দীন বদর আলম 
যাহেদী মিরাঠাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে বিখ্যাত পরিব্রাজক 
সুহরাবদ্ঠীয়। দরবেশ হজরত মখদুম জালালুদ্দীন জাহানীয়। জাহান গশতের 
( ১৩০৭-১৩৬৩ খৃঃ ) বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করেন। তিনি পিতার উপদেশ 
ও বিহার শরীফের হজরত মখদুম শরফুদ্দীন আহম্মদ ইয়াহইয়া! মানেরীর 

( ১২৬৩-১৩৬৩ খৃঃ) অনুমতিক্রমে তিন-চার শত দরবেশ সঙ্গে নিয়ে বঙ্গদেশে 

আসেন এবং চট্টগ্রামের সমুদ্রোপকৃলে আস্তান। স্বাপন করে ইসলাম প্রচারে 

মনোনিবেশ করেন। পরে হিঃ ৭৮২/১৩৮০ খুষ্টান্যে হজরত মানেরীর সঙ্গে 

সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বিহার শরীফে যান। কিন্তু তার পৌছুবার অল্প কিছুদিন 

পূর্বে মানেরী দেহত্যাগগ করেন। সুদীর্ঘ জীবন যাপন করে হিঃ ৮98/১৪৪০ 

খুষটাব্যে শাহ্ বদরুদ্দীন বদর আলম যাহিদী বিহারে ইন্তিকাল করেন। তার 

বংশধরগণের মধ্যে নওয়াব শামসুল উলেমা মৌলবী সইয়িদ আবদুল জব্বার 
খান বাহাদ্বর ও তৎপুত্র খান বাহাদুর সইয়িদ আবদুল মুমিন (চট্টগ্রাম বিভাগের 

কমিশনার / আগস্ট ১৯৪৪.) সপরিচিত। তার অপর আস্তান। বর্ধমান জেলার 

কাল্নায় (দ্রষ্টব্য ঃ পূর্ব প|কিস্ত/নে ইসলামের অ।লে| £ চৌধুরী শামসুর 
রহমান) এবং বঙ্গের অ।রে। স্থানে আছে। চবিবশ পরগণ। জেলার বারাসত 
মহকুমার অন্তর্গত পৃথিবা-বদর নামক গ্রামে বদর পীরের একটি দরগাহ 
আছে। 

বদরুদ্দীন সংক্ষেপে বদর এই নামে আরে। পীরের কিছু বিবরণ পাওয়' 

যায়। চৌধুরী শ।মস্থুর রহমান লিখেছেন £_ 

শেখ বদরুল ইসলাম শহীদ, হজরত নুর কুতবুল্ আলমের সমসাময়িক 

বলে জান। যায় ৷ রিয়াজুস সালাতীন গ্রন্থে বল! হয়েছে যে, ইসলাম প্রচার 

করতে গিয়ে তাকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল এবং পেশ পর্ধস্ত 

রাজ। কংসের হন্তে তিনি শহীদ হন। রাজার প্রতি সন্মান প্রদর্শন ন। করার 

অপরাধেই তকে হত্য। কর। হয়েছিল। আশরাফ জাহাঙ্গীর সিম্নানী, 

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কার নিকট লিখিত পত্রে এই শহীদ দরবেশের 
কথা উল্লেখ করেন। 
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শামসুর রহমান সাহেব আর একজন পীরের কথায় লিখেছেন,_-দিনাজপুর 

জেল।র হেমতাবাদ নামক স্থানে পীর বদরুদ্দীন বরে অ।লম নাযক একজন 

প্রাচীন দরবেশের মাজ।র বিদ্যমান। সুলতান হোসেন শ|হের সময়ে (১৪৯৩- 
১৫১৯ থুঃ ) এ দরবেশ কতিপয় শিশ্ত-সাগরেদসহ উত্তরবঙ্গের এ অঞ্চলে ইসলাম 

প্রচ।রের উদ্দেগ্য নিয়ে আগমন করেন। দরবেশ সম্পর্কে স্থানীয় জনশ্রুতি 

থেকে জান| যায় যে, মহেশ রাজ! ন।মে জনৈক হিন্দু সামন্ত তখন এ অঞ্চলে 
ব।স করতেন এবং তিনি ছিলেন ভীষণ অত্য।চারী । শেখ বদকুদ্দীনের প্রচেষ্টায় 

অল্প দিনের মধ্যেই স্থানীয় বহু হিন্দু ইসল।ম ধর্ম গ্রহণ করায় তিনি, দরবেশ ও 
ত'।র অনুচরদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। দরবেশ তখন রা৷জ|কে দমন 
করার জন্য সোলত।ন হোসেন শাহের কাছে সাহ।যা চেয়ে পাঠ।ন। রাজ! 
ত।তে ভীত হয়ে স্বীয় প্র।সাদ ত্য।গ করে স্থান।ন্তরে প্রস্থান করেন। 

এভাবে রাজার পলায়নের পর বদরুদ্দীন পরিত্যক্ত র।জবাড়াতে 

গিয়েই নিজের আস্তান। করেন। প্রাচীন কোন হিন্দ মন্দির ব| প্রাসাদের 
ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রস্তর-রাঁজির সহ[য্যেই পার বদরুদ্দ নের 

সম।ধি নিশিত হয়েছে দেখ। যায়। ব|রাসতের অন্তর্গত পৃথির:-বদরে যে 

দরগাহ আছে তার বিবরণ এইরূপ ৪-_ 

বদরের হাটখে।লায় অবস্থিত দরগ|হ-গৃহট ইটের তৈরা। গৃহটি সৃরম্য 

বটে। গোলাম স্বভান শাহজী প্রমুখ এখানকার সেবয়েত। প্রতিদিন 

সেখানে তীর। ধূপনাতি প্রদান করেন। পূর্বে এখানে খেল। বসত। প্রতি বংসর 

১২ই মাঘ তারিখে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পীরের প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন 

কর। হয়। ভক্তগণ পীর বদরের নামে হাজত, মানত ও শিরনী প্রদান 

করেন। তার ন।মে প্রায় নয় বিঘ। জমি পীরোত্তর আছে । এখানকার হাটের 

নামকরণ তীর নামানুসারেই হয়েছে । অনেকে তশর নাম স্মরণ করে 

হাটে সওদ। বেচাকেন। করেন। এতদ্ঞ্চলে তার অলৌকিক শক্তির 

পরিচায়ক একট লোককথ। প্রচলিত আছে । লোঁককথাটি এইরূপ £-_ 

ফকির বেশে বদর পীর 

স্থানীয় এক বেহালা-বাদক প|ল।-জ্বরের প্রকোপে মরণাপন্ন । তখন 

পাল।-ভ্বরে তেমন কোন অব্যর্থ ওষধের কথা এ অঞ্চলে সম্ভবতঃ অজান। 

ছিল। বেহালা-বাদক নিরাশ হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করতে 

থাকেন। এমতাবস্থ। দেখে পীর বদরের ভক্ত জনৈক ব্যক্তি উক্ত বেহালা- 
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বাদককে সেই পীরের দরগাহে ধর্ণ! দিতে পরামর্শ দান করেন। তিনি কয়েকদিন 

বদর পীরের দরগাহে ধর্ণ। দেবার পর একদিন ভোরের আবৃছ। আলোয় 

আলখাল্ল! পর। এক ফকিরকে দেখতে পেলেন। ফকির তাকে জিজ্ঞাস। 

করলেন,_-“তুমি এখানে ধর্ণ। দিচ্ছ কেন ?% 

বেহালাবাদক বল্লেন,__“আমার রোগ নিরাময়ের জদ্য |” 

_-“তোমার বেহালাখান। আমায় দিলে আমি তোমার রোগ সারিয়ে 

দিতে পারি |” 

বেহাল।খানি সব সময় তার কাছে থাকৃত। তিনি তৎক্ষণাং বেহালাখানি 

ফকিরকে দিতে গেলেন। আশ্চধ্য! ফকির অকন্মাং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

সক।লে বেহালা-বাদক দোছুল্যমান মানসিক অবস্থা নিয়ে বাড়ী এলেন,__ 

পীর কি তশর সঙ্গে ছলন। করলেন ! 

আরো! আশ্চর্যের বিষয় যে কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত 
হয়ে উঠলেন । 

বদর পীরের নামে রচিত কোন সম্পূর্ণ-গ্রস্থের সন্ধমন আজে। পাওয়। 

যায়নি। কবি আশক মহম্মদ রচিত “পীর একদলি শ।হ- পাঁচালী কাব্যের” 

মধ্যকার ২২৬ পংক্তির একটি খণ্ড-ক।হিনী পাওয়। গেছে। কাহিনীটি সংক্ষেপে 

এইরূপ 2 

গ্ীর একদলি শ।হ- দীক্ষ। নেবার জন্য চট্টগ্ররমের পীর বদরের সন্ধানে 

চল্লেন। চট্রগ্রমে গিয়ে যাব সাক্ষাত পেয়ে তিনি আকৃষ্ট হলেন, সে 

একজন র।খাল বালক । রাখাল বালকটি তখন ছিল ক্রীড়ায় মত্ৃ। 

এমনই মত্ত যে কোন দিকে তার খেয়।ল নেই। একদিল শহ- তাকে নেহাত 

ব(লক-র।খাল বলে মনে মনে একটু অবজ্ঞ। প্রক।শ করলেন। বাখাল-বাঁলক 

আর কেউ নন, তিনিই পীর বদর। একদিল শহ অবজ্ঞ। করায় তিনি অকস্মাৎ 

অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনায় একদিল শাহ্ সম্থিং ফিবে পান এবং বদর 

পীরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। 

একদিল শ।হ্ তখন বদর পারের অন্যতম ভক্ত “সরয়ার শরণ।পন্ন হন। 
সরুয়ার বাড়ীতেই পীর বদরের কবর । তিনি গেলেন সেই কবরের সন্ধানে । 
কবরের মধ্যে পেলেন বদন্ন পীরের গলিত দেহ । অনেক কৃচ্ছসাধনের দ্বার। 
তিনি পীর বদরের সাক্ষাত পেতে চাইলেন, কিন্তু তাতেও দেখা ন। পাওয়ায় 
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পীর একদিল আগুনে প্রবেশ করে আত্মাহুতি দিতে গেলেন। এবার বদর পীর 

হলেন সম্তষ্ট। আগুনকে তিনি ফুলে রূপান্তরিত করে একদিল শাহের জীবন 
রক্ষ' করলেন । পরে তিনি একদিল শাহকে দীক্ষ1 দিয়ে শিষ্তত্বে বরণ করলেন 

এবং পীর একদিলকে কিছু অলৌকিক শক্তিতে শক্তিমান হতে সাহায্য করলেন । 

এর পর পীর একদিল শ!হ বিদ।য় নিলেন বদর পীরের নিকট থেকে । 

উপরোক্ত ক।ব্য ব্যতীত জইদি রচিত মানিক পীরের “জনহ্ুরনাম। 

পাচালীতে” সন্নিবেশিত বদর পীরের মাহা্ম্যকথ। বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ যে।গ্য । 

দুস্তর নদীপথে যাত্রার অ।গে মাঝিরা নৌকার যথাস্থানে উপবিষ্ট হয়ে 
হা'লে হাত রেখে ভক্তিভরে সমবেত স্বরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন ;__ 

আমর! আজি পে।লপান 

গজী আছে নিখাবান। 
শিরে গঙ্গ। দরিয়। 

পচ পীর বদর বদর ॥ 

সৃফীবাদ ও আমাদের সমাজ নামক গ্রন্থের এক প্রবন্ধে মনির-উদ্দীন- 

ইউসৃফ লিখেছেন,_“হিন্দ্ব-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মাঝি-মাল্লারাই 

তাদের গানে এই সাধকের নামকে যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় করে রেখেছে । 

হিন্দুর! বলে,__ 
আমর। আছি পোলাপাইন 
গাজী অ।ছে নিগ!বান, 
শিরে গঙ্গ। দরিয়া 
পাচ পীর বদর বদর । 

মৃসলমানের। বলে 2 
আমর। আছি পোলাপাইন 
গাজী আছেন নিগাব।ন, 
আল্ল! নবী পণচপার 

বদর বদর। 

এই পীরের নাম নিয়েই পূর্ববঙ্গ গাঁতিকার তর পাল! শুরু করেন 

এইভাবে ._- 
চাইর দিক মানি আমি মন কৈলাম স্থির । 

মাথার উপরে মানম আশা হাজার পীর ॥ 

আশী হাজার পীর মাঁনম লাখ পেকান্বর ৷ 

শিরের উপরে মানম চ।টীরার বদর ॥ 



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 

বড গাজী 

পীর মোবারক বড়খ। গাজী বঙ্গে, বিশেষত: পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নামে 

পরিচিত। সেনামগুলি এইরূপ £-- 

মোবারক সাহ্ গ1জী,৬৮ 

বড় খ। গ।জী,৯৩ 

বরখান গাঁজী,৫ এ 

মবর। গাজী,৪? 

গাজী সাহেব ৯৫ 

গাজী বাব।৬৮। 

সমগ্র চব্বিশ পরগণ। জেল।য় পীর মোবারক বডরখ| গ।জীর প্রভাব বিস্ত-ত। 

ত। ছাড়। যশোহর, খুলন|, নদীয়|, ময়মনসিংহ জেলার বন্থস্থ'নে তার প্রভাব 
আছে। তার লীলা-ক্ষেত্র মূলতঃ চব্বিশ পরগণ| জেলাকে নিয়ে প্রায় আট- 

দশ হাজার বর্গ কিলোমিট।র ব্যাপী । 

তার পিত।র নাম সেকেন্দ।র শ।হ,৯৩ --মতা।ন্তরে চন্দন শ।হ৬৮ | কারে। 

মতে, তার পিত। ছিলেন পীর গোরাঠাদের সহচর শ।হ্ আবহ্ল্লাহ্ ওরফে 

শাহ সোন্দলের জ্োষ্ঠ পুত্র । তার ম।তার নাম কুলসম বিবি। ৪০ 

তার জন্ম বেলে আদমপুরে, -_মতান্তরে বৈরাটনগরে ১৩। বেলে 

আদমপুর ৬৮ গ্রামটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগণ! জেলার অন্তর্গত। কিন্তু বৈরাটনগর 

গ্রামটি যে কোথায় ত| জান! যায় না। তার কবরস্থান আলিপুর সদরের 

ক্যানিং থানাধীন ঘুটিয়ারী গ্রামে, ৬৮ __মতান্তরে তার স্ৃত্যু হয় শ্রীহট্র জেলার 
শিবর্গীও গ্রামে অথব! গাজীপুরে । ১৩ 

পীর মোবারক গাজীর দেহ-বর্ণনা এইরূপ $_- 

তাহার রূপেতে আলে! হইল ভুবন। 

শশীছট| নিন্দেরপ অতি স্ুশোভন ॥ 



বড়খ। গাজী ২২৫ 

সেরূপ বর্ণন। কর। অক্ষম আমার । 
দুনিয়াতে নাহি কিছু উপম] তাহ।র ॥ ৯৩ 

অথব।, 

ইন্দ্র যেন স্বর্গমাঝ বড়খ! গ/জীর সাজ 
দেখিয়। জুড়ায় ছটি অশাখি ॥ 

গীরিদ। হেলান গ। ময়ূর পুচ্ছের ব| 
খাবাসে তুলিয়। দেয় পন ॥ 

মাথায় চিকন কাল। হ।তে ছি'লিমিলি মল 

গাজী পড়ে বসিয়। কোর।৭। ৫৪ 

অথব।, 

মোবারক বসে আছেন কদম্ব তলায় ॥ 

হ]স। চিত। দুটি বাঘ অ।ছে ছুইদিগে। 

গ!|জীর মাথায় জট দেখে দই ব।ঘে ॥ ৬৮ 

অথব|, 

জট মাঁথে গুণের চট গায়েতে দিয়।ছে। 

পঞ্চম বংসরের বালক হইয়। রয়েছে ॥১৫ 

অথব।, 

গ[জী সাহেবের মুতি সৃশ্রী বীরপুরুষের মত। রঙ ফরস।, সব সময় 

যোদ্ধার বেশ পরেন। মুসলমানী চোগ|চাপকান, পিরান, পায়জামা 
পরেন। মাথ|য় টুপি ব। প1গড়ী, মুখে লম্ব। দাড়ি, গেঁ।প-ছোড়। কান পধ্যস্ত 
বিস্তৃত। জুল্ফি নামানে।, চোখ ছুটি বড় বড়, এক হাতে অস্ত্র ব। আশ।দণ্ড, 

অপর হতে লাগাম। পায়ে বুট জতে।, প। ছুটি রেক!বের উপর দৃঢ়ভাবে 
স্থাপন কর|। বাহন বৃহ আকৃতির ঘেড়।। *****. পূর্ণ মৃতি বিরল । ৩৮ 

গ|জীয় পট আশুতে।ষ ম্উিজিয়ামে আছে। ২ 

পীর মোবারক বড়খ। গ!জীর বিব|হ হয়েছিল ব্রান্সীণনগরের রাজ! মুকুট 

রায়ের কন্। চম্প।বত।র সঙ্গে। চম্প।বতী অল্প'দনেই ম্ত্ট বরণ করেন; ব! 

আত্মহত্য। করেন। 

মতান্তরে চম্প।বতী আত্মহত্যা করেন নি ব। অল্পদিনে মৃত্যুবরণ করেন নি । 

পীর মোবারক বড়রখ। গ।জীর দুই পুত্রের নাম পাওয়। যায় । নাম ছুটি 
যথাক্রমে দুঃখী গাজী ও মেহের গাজী । তর কন্য। ছিল কিন। জান। যায় ন। ৮ 

7৬৫ 



২২৬ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ঘুটীয়ারী শরীফে অবস্থিত পীর মোবারক বড়খ! 

গাজীর কবরস্থান ব। দরগাহে প্রতি সাজ-সকালে ধূপবাতি দিয়ে তার আত্মার 
শান্তির জন্য জিয়ারত অর্থাং আল্লাহ্ তালার নিকট প্রার্থনা! কর। হয়। ভক্ত 

জনসাধারণ তার কবরস্থানে ফুল, ফল, দুধ, বাতা'সা প্রভৃতি দিয়ে থ|কেন। 

তারা হাজত, মানত এবং শিরনিও দিয়ে থাকেন। তার বংশধরগণই এখানকার 

পরগাহের পেবায়েত। বর্তমান (১৩৬৩) সেবায়েতগণের বয়োজ্যোষ্ঠ মোহাম্মদ 
'আজিজ দেওয়ান (৮০), নানাজী (৮৫) মোহাম্মদ সৈয়দ আলি (৮২) প্রমুখ 

বলে অভিহিত । 

ঘুটিয়ারী শরীফে প্রতি বছর ৭ই আষাঢ় তারিখ থেকে সাতদিনের এক মেল! 
বসে। উক্ত তারিখটি পীর মোবারক বড়র্খ। গাজীর তিরোধান দিবস বলে 

চিহ্চিত। উক্ত মেল! উপলক্ষে জনসাধারণের যে সমাগম হয় তার গড় 

পরিমাণ প্রায় ছয়-সাত হাজার । 

প্রতি বছর ১৭ই শ্রাবণ তারিখে ঘুটিয়ারী শরীফে পীর মোবারক বড়খ। 

গাজীকে স্মরণ করে যে “উরস” উংমব উদযাপিত হয় ত। এক এঁতিহাসিক 

'ঘটন| ॥ একদিনের সেই উৎসবে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। শিল্নালদহ 

থেকে বিশেষ ট্রেনেরও ব্যবস্থা কর্তে হয়। বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল এবং বলের 

বাইরে থেকেও বহু ভক্তের আগমন ঘটে । এখানকার মেল, মেলা-প্রধান 

বাংলার অন্যতম বিশেষ ,মেল। বলে প্রসিদ্ধ । 

ঘুটির।রী শরীফে অবস্থিত পীর মোবারক বড়রখ। গাজীর সমাধি ব। দরগাহটি 
একটা সুদৃশ্য সৌধ বিশেষ | সৌধটা অনেকের নিকট গাজী বাবার দরবার নামে 

পরিচিত । দরবার ব| দরগাহের গ। ঘেসে ছোট-বড় কৃটীর গড়ে উঠেছে। 
ধসেখানে পীরের দরগাহে দিবার জন্য প্রস্তত শিরনি অর্থের বিনিময়ে পাওয়। 

যায় । দরগাহ্র পাশে বাজার গড়ে উঠেছে । সেখানে গোমাংস ব্যতীত 

প্রায় সব পশার পাঁওয়। যায়। ঘুটায়ারী ফেঁশন সংলগ্ন স্থানটা সব সময়ই 

জনবহূল। এখানকার প্রধানতঃ দুটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যথা-_ 

৯। এখানে কেহ এমন কি কোন মুসলমানও গোমাংস গ্রহণ করেন ন। অর্থাং 

গোমাংস গ্রহণের রীতি একেবারেই নিষিদ্ধ। কথিত আছে যে 
জবরদস্তি কেহ গোমাংস গ্রহণ করে সেই অবস্থায় যদি সে দরগাহে 

প্রবেশ করে তবে তার রক্তবমন হয় এবং তাতেই নাকি তার স্বৃত্যু ঘটে। 



বড় । গাজী ২২৭ 

২। পীর মোবারক বড়রখ| গার্জী বড় জবরদস্ত পার। কথিত আছে যে 

তিনি খুব উগ্রস্থভাবের | তার নামে কেউ অসম্মন-জনক উক্তি করুলে 

তিনি তাকে ক্ষমা করেন ন।, তাতে এঁব্যক্ির কোন মারাত্মক ব্যাধি 

হবে অথব| তাকে কোন দূর্ঘটনায় পড়তে হবে। অবশ্য বিপদাপন্ন হয়ে 

পীরের শরণ নিলে তার নাকি বিপম্মুক্তি হয়ে থাকে । 

পীর মোবারক বড়খ। গাজী একজন এঁতিহাসিক পীর । তার কীত্ি- 

কলাপের বর্ণনায় ক্রমান্বয়ে রং মিশ্রিত হয়ে জনসাধারণের মনে তার প্রভাব 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস । 

“খাড়ীগ্রামে একটা প্রাচীন বৃহৎ পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব পড়ে বড়রখা গাজীর 

'্মান্ত।নাটী অবস্থিত । পুষ্করিণীর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম পাড়ে বাধানো 
প্রশস্ত ঘাট আছে। ইই্টক-নিগ্নিত আস্তান।-ঘরটা দক্ষিণমৃখী; সম্মুখে 
বারান্দাযুক্ত ও উপরে গন্থৃজ বিশিষ্ট । সংস্কার অভাবে ঘরটা জীর্ণতাপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই ঘরের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাধ|, মুখে চাপদাড়ি, পায়ে জৃতা 
এবং দক্ষিণ হস্ত উদ্ধে তুলিয়া যোদ্ধাবেশী অশ্বারোহী বড়রখ। গাজী সাহেবের 
মৃতি প্রতিতিত আছে। মৃতিটা মনুষ্বপ্রমাণ হইবে । *****+ বড়খ! গাজীর 

নিয়মিত পৃজ। হয় ন। ভক্তর! যে যখন আসেন তখনই পৃজার আয়োজন 

কর। হয়। সুন্দরবনে ফাহার! কাঠ কাটিতে অথব। মধু সংগ্রহ করিতে যান 

ভাহার। প্রায় প্রত্যেকেই বড়রখ। গাজীর আস্তানায় হাজত-পৃজ| দিয় থাকেন। 

ইহু1 ভিন্ন প্রতি বংসর নন্দান্নান উপলক্ষে যে সকল যাত্রী চক্রতীর্থে আসেন, 

তাহার। খাড়ীতে স্্রান সারিয়া! গাজীর উদ্দেশ্যে পৃজ। দিয়! য'ন।” 

(পশ্চিমবঙ্গের পুজা-পার্বন ও মেল।, ৩য় খণ্ড, ১৯৫৮।) 

পৃরবঙ্গে প্রচলিত গ।জীর গীতে পাচ পীরের কথায় গাজীর নিয়রূপ পরিচয় 

পাওয়। যায় 2. 

পোড়। র।জ| গয়েশদি, তার বেট। সমসদি 
পুত্র তার সাই সেকেন্দার ॥ 

তার বেট! বরখান গাঁজী, খোদাবন্দ মূলুকের রাজী 
কলিযুগে যার অবসর । 

বাদসাই ছিড়িল বজে, কেবল ভাই কালু সঙ্গে 
নিজনামে হইল ফকির ॥ ৯৭ 



২২৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

ও বারাসত মহকুমার পাথর। নামক গ্রামে পীর মোবারক বড়রখ! গাজীর 
নামে একটি নজরগাহ আছে। সেট প্রাসাদ বা গৃহ নয়। স্থানটি পুরাতন 

ইটের একটি গৃহাকৃতি বিশেষ । প্রাচীন অশ্বখখ, নিম, জাম, শিরিষ 

প্রভৃতি গাছে অঞ্চলট সমাকীর্ণ। স্থানটি কেন্দ্র করে প্রায় ষোল বিঘা 
পীরোত্তর জমি রয়েছে । তার কিছু অংশে সম্প্রতি চাষ হয়। পীরোত্বর 

সেই স্থানকে স্পর্শ করে বারাসত-_হাসনাবাদ রেল লাইন বিস্তৃত। এই 
স্থানে শিরনি-হাজত-মানত প্রদত্ত হয়ে থাকে। এই দরগাহের পৃর্ববতন 

খাদিমদার মোহাম্মদ সোন্দল শাহজী (৫৫) জানান যে, তশার কোন এক 

পূর্বপুরুষ তৎকালীন বাংলার স্ববাদারের কাছ থেকে উক্ত দরগাহ-চিহিতি 
স্থান পীর বড়রখ। গাজীর নামে পীরোত্তর পান। কোন মৌলভীর পরামর্শক্রমে 

নাকি এই নজরগ।হে জিয়ারত উপলক্ষে ধূপ-বাঁতি দিবার যে রীতি 

ছিল তা বন্ধ হয়ে যায়। ধুপ-বাতি দিবার পুনরুদ্যোগ হয় ১৯৬২-৬৩ 

খুষটাকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা ইন্টীর্ণ 
রেলওয়েতে চাকুরীতে নিযুক্ত থাক! সূত্রে পাথর।-দাদপুরে অবস্থিত রেল 
ফটকে আগমনের পর এক দৈব ঘটন! থেকে সেই প্ুনরুদ্যোগের মৃচন।। 
রেলকর্মীটর নাম শ্রীমদন মোহন মণ্ডল । শ্রীমদন মণ্ডলই বর্তমানে (১৯৬৯ খুঃ) 
উক্ত নজরগাহের সেবায়েত রূপে ধূপ-বাতি প্রদান করতে আরম্ভ করেছেন। 

বহুদিন পূর্বে এখানে বিরাঁট মেল! বসত। কোন্ বিশেষ তারিখে মেল।-অনুষ্ঠান 
আরম্ভ হত ত। আজ আর নিদিষ্টভাবে জান। যায় ন। তবে সোন্দল শাহজী 

জানলেন যে প্রতি চৈত্র মাসের প্রথম সপ্ত/হের কোনও একদিন সেই মেলার 
সূত্রপাত হত। কি কারণে যে মেলাটি বন্ধ হয়ে গেছে তা আজ অজ্ঞাত । 

পীর মোবারক বড়খ। গাজীর ন।মে চিহিততি নজরগাহের একেবারে 

পাশেই অবস্থিত অছে মানিক পীরের একটি “স্থান'। পীরেোত্তর জমির 

মধ্যে আরে। আছে ছে!ট অথচ গভীর একটি পুকুর। তাকে পীর পুকুর 

বল। হয়। মাঠের বিচরণরত গরু বাছুর এই পুকুরের পানি পান করে 

পিপ।সার তৃপ্তি করে। এখানক!র একটি ত!লগছের পাতা কাট।র একটি 

রীতি আছে। সাধারণতঃ এ গাছের পাত কেউ কাটে ন|; যদিও কেউ 

কাটে তবে সে বাধ্যতামূলকভাবে অন্ততঃ দুইখানি পাতা গ।ছে রাখে। 

এরূপ ন! করলে পীর ক্রুদ্ধহন। তার ফলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে 
বলে স্থানীয় জনসাধারগর ধারণ।। পীরের ভক্তগণ নজরগাহ-স্থানে দুধ, 
ফল-মূল, ধানের প্রথম আটি প্রভৃতি দান করে থাকেন। 



বড়খ। গাজী ২২৯ 

বারাসত মহকুমার বারাসত থানান্তর্গত উল! নামক গ্রমে পার মোবারক 

বড়খা। গাজীর নামে আর একট নজরগাহ আছে। নজরগ।হ-স্থানটির 
পরিমাণ বর্তমানে (১৯৭১) প্রায় চার-পাঁচ কাঠা । স্থানীয় কোন কোন 

অধিবাসীর নিকট শুন। যায় যে পূর্বে এখানে প্রায় স্লাইত্রিশ বিঘ। পীরোত্তর 

জমি ছিল। বর্তমানে নজরগাহ স্থানটিতে স্তুপাদি কোন চিহৃও নেই। 
সাদ। জমির উপর কিছু বিক্ষিপ্ত ইট দেখ। যায়। উক্ত পীরে।ত্তর জায়গ!র 

মধ্যে মসজিদ ও একটি হাই মাদ্রসা রয়েছে । এখ।নক।র বর্তম।ন সেবায়েত 

ব| খাদিমদ!র হলেন মহম্মদ শ।মস্ৃত্জহ। মোল্ল। (৬০) প্রমুখ । মূল সেবায়েতের 

নাম মুন্সী দবিরুদ্দীন মোল্ল। বলে জান। যায়। তিনি উক্ত প'রোত্তর জমি 
পেয়েছিলেন ৮২নং শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিক!তার কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের 

মাঁত। মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট থেকে । অনেকে আরে। বলেন যে, গাজীসাঁহেব 

নাকি তার সহচর কালুকে নিয়ে এখানে এসেছিলেন। প্রতি বছরের মাঘ 

মাসে ন।কি এখানে মেল। বসত এবং তাতে প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ 

হত। 

এখানকার নজরগাহ “থানে” ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হত। অনেকে হাজত, 

মানত ব। শিরনিও দিতেন। 

বসিরহ|ট মহকুমার অন্তর্গত বসিরহাট থানাধীন ফতেপুর নামক গ্রামে 

পীর মোবারক বড় খ! গাজীর নামাঙ্কিত একটি নজরগ।হ আছে। এখানে 
পাঁচ-ছয় কাঠ। জমি পীরোত্তর হিসাবে পতিত আছে। পূর্বে 1নয়মিতভাবে 

এখানে ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হত, প্রতি পৌষ মাসে মেল! বসত। এখনও (১৯৭০) 

কেহ কেহ মোরগ ব। খাসি হাজত দেন, __অনেকে দুধ, ডাব, বাত।সাদি দিয়ে 

থাকেন। সবসাধারণই এখানকার সেবায়েত। 

জান। যায় স্থানীয় মোহাম্মদ মাদার খাঁর পুত্র মোহাম্মদ আন্লার আলি 

খীর নাকি শিশুকালে এক কঠিন ব্যাধি হয়েছিল। পীর মোবারক বড় খঁ। 

গাজীর উক্ত নজরগ।হে মানত করে তিনি রোগমুক্ত হন। মানত অনুষায়ী 
(রোগমুক্ত হয়ে তিনি সাত-প্ঠাল। জারীগ!ন-অনুষ্ঠান উদ্ষাপন করে 
ছিলেন। 

উপরোক্ত স্থানসমূহ ব্যতীত বঙ্গের অনেক স্থানেই পীর মোব।রক বড়খ। 

গাজীর নামে নজরগাহ আছে। তাদের মধ্যে কয়েকট স্থানের 

নাম, 



২৩০ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

বারাসত মহুকুমা, হাবড়। থানা, লটনী গ্রাম, 

আলিপুর ".. -*, নারায়নপুর 
আলিপুর ০ শাহপুর, 

মোনা রপুর থানাধীন সাঙ্গুর 

সোনারপুর থানাধীন নভাসন 
বারুইপুর থানাত্তর্গত বারুইপুর 

এইরূপ অনেক স্থানে বড়খ! গাজীর নজরগাহ আছে। 

পীর মোবারক বড়খা' গাজীর জীবন ও তখর কীতিকলাপ সম্বলিত 

কাব্য-কাহিনী বা গদ্য-কাহিনী বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে । ধূতাদের কয়েকখানির 

সংক্ষিপ্ত আলোচন। এখানে লিপিবদ্ধ করা হ'ল,__ 

১। গাজী-কানু ও চম্পাবভী কন্যার পুথি 

গাজী কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি রচয়িত। পীঁচালীকার আবদুর 
রহিম সাহেবের বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় না। তিনি তশর পাঁচালী 

কাব্যের একস্থানে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন ;_ 

আবদুর রহিম আমি 

হীনের বচন, 
পরিচয় শে।ন মোর 

* কোথায় ভবন। 

ময়মনসিংহ জেলায় বাস গলাচিপ। গ্রামে, 

আশুত্যার বাজারের উত্তর পশ্চিমে । 

বাটির দক্ষিণে নদী নশুন্দ। নাখেতে, 

মহকুম। কিশোরগঞ্জের অধীনেতে । 

জোয়ার হোসেনপুর তার অন্তঃপাতি, 

আছি কতদিন আমি করিয়। বসতি। 

কবি আবদুর রহিম সাহেব রচিত আর কোন পুস্তকের সন্ধান পাওয়। 

যায় না। তিনি যেশকছু কিছু ইতিহাস জান্তেন তা বুঝা ষায়। কারণ 

তিনি ৬পর কাব্যে কথা€জঙ্গে শ্রহটের পীর শাহজালালের সহিত তংস্থানীয় 

রাজ। গৌরগোবিচ্দের হুদ্ধ-কথ। উল্লেখ করেছেন। কবির জীবংকাল জান) 



বড়খ। গাজী ২৩১, 

যায় না। উনবিংশ শতাবীতে পাঁচালী কাব্টটি রচিত হয়েছিল বলে 

অনুমিত হুয়। 

পার্টালীকার কবি আবদুর রহিম রচিত কাব্যখানি ৯২১৮৬ আকৃতি 
বিশিষ্ট । পুস্তকখানি মুদ্রিত। তার পৃষ্ঠা সংখ্য। মাত্র বিরানব্বই । তার 
শব্দগুলি হেমেটিক রীতিতে এবং পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক রীতিতে সঙ্জিত__অর্থাং 
ডানদিক থেকে ঝঁ। দিক পৃষ্ঠ। উল্টে পাঠ করতে হয়। গ্রন্থখানি হাম্দে।-নাত্ 

[ বন্দন। ] এবং কেচ্ছ। [কাহিনা ] এই দুই প্রধান অঙ্গে বিভক্ত । আবার 

কেচ্ছার মধ্যে নিয়লিখিত বিভাগটি রয়েছে ;_ 

গ(জীর জন্ম ও ফকিরত্ব গ্রহণের বয়ান 

বন্ততঃ এই অংশে কাহিনী সম্পূর্ণ কর! হয়েছে। আর কোন শিরোন।মা 

কব কেন দেননি ত] অজ্ঞাত। কাব্যে নিম্পপরিচয়ের উনচল্লিশটি গীত 

অ!ছে 2 
পি 
ক 

গীতের তালের নম তের সংখ্য। 

আ.দ্ধ। ২৩ 

খয়ের। ১ 

আড়। ১ 

ঠ্যাস কাওয়'লি ১ 

ঠেকা ১ 

ধৃয়! ১২ 

সমগ্র কাব্যখানি পয়ার ও ত্রিপদী এই ছুই প্রকার ছন্দে রচিত। তাদের 

নমূন। এইরূপ £- 

পয়ার $ 

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরঞ্জন ॥ 

এ তিন ভুবনে যত তাঁহার সৃজন * 

ত্রিপদী $ 

বৈর।ট নগরে ধ।ম, শহ। সেকেন্দার নাম, 

রূপে যিনি পূর্ণ শশধর ॥ 

নগরের শে।ভ। তার, কি কব বয়ান আর 

স্বগতুল্য দেখিতে সুন্দর * 



তং বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ। 

অবশ্য পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে উপরোক্ত রূপ সুস্পষ্ট বিভাগ অনুযায়ী 
পদ্যের আকারে লিখিত নয়,__কেবলমাত্র গীতগুলি প্রতি চরখে মিল করে 
“পদ্যের আকারে সাজিয়ে লেখা । একেবারে গদ্যের আকারে লিখিত সেগুলি 

পাঠকবর্গের বুঝবার সুবিধার্থে সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রতি প্রথম" পংক্তির 
€শেষে ছুই দাড়ি এবং প্রতি দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারক।| চিহ্ন আছে। ত্রিপদী 

স্ছন্দে লিখিত অংশে “কমা' চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে । পদ্যের আকারে লিখিত হলে 

'পীচালী কাব্যখানি প্রায় তিনশত পৃষ্ঠীর গ্রন্থ হতে পারত । 

পাঁচালী কাব্যখানি মূলতঃ সরল ব|ংল। ভাষায় রচিত হলেও তাতে আরবী 
ও ফাঁশী শব্দ মিশ্রিত হয়েছে। কোন কোন স্থানে দেখ। যাঁয় যে একই শব্দ 
দুইবারের স্থলে একবার লিখে তারপরই “২, লিখিত হয়েছে । কোথাও ব। 

ক্রিয়া! পদান্তে 'ক" যোগে বিদ্যাসাগরী রীতি অনুসৃত হয়েছে। অনেক স্থলে 
অশুদ্ধ বান।ন রয়েছে । কতকগুলি নাম, যথ। শ্রীরামকে শ্রীদাম, সম্ভবতঃ 

চম্পাই নগরকে ছাপ।ইনগর, দক্ষিণ রায়কে দক্ষিণ! দেও প্রভৃতি বিকৃত ভাবে 

ব্যবহার কর] হয়েছে । ইহ হয়ত কবির ইচ্ছাকৃত নয়, হয়ত ভাষার ওপর 

কবির দখলের অভাবের কারণে ঘটেছে । 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী £ 

বৈরাট নগরের অধিপতি শাহ! সেকেন্দার যেমন ধনবান এবং শক্তিমান 
তেমনই দয়াবান। প।তাঞ্ললর রাজ! তকে রাজকর দিতে অস্বীকার করায় 
অনিবার্য যুদ্ধে প!তাল-রাজ পরাজিত হলেন। আত্মসমর্পণ করে তিনি 

?নিজের সুন্দরী কন্য। অজুপাকে শহ। সেকেন্দারের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। 

সেকেন্দর শাহর ওরসে ও অজ্প1র গর্ভে যথাক্রমে জুলহাস স্বজন এবং 
গাজী নামক দুই পুত্রসম্তান জন্মলাভ করে। তাছাড়। রাণী অজ্ুপা একদিন 
সাগরে ম্লান করতে গিয়ে ভাসমান এক কাঠের সিন্ধকের মধ্যে এক 
শিশু-পুত্রকে পেলেন । সেই শিশুও তার পুত্ররূপে প্রাতিপালিত হতে লাগল । 
তার নাম রাখ! হল “কালু ।, 

জ্ম্ঠপুত্র জুলহাস বয়ঃপ্রাপ্ত হল। একদিন শিকারে গিয়ে সে মায়াম্বগের 
পশ্চাদধাবন করে পাতালে জঙ্গ রাজার রাজ্যে উপস্থিত হছল। জঙ্গ বাহাদুর 
সুদর্শন ভবলহাসের সাক্ষাত পেয়ে খুশী হলেন। তিনি তর একমাত্র কন্ঠাকে 
স্বুলহাসের হাতে সমর্পণ করলেন। জবলহাস সুজন সেখানে বধূ “পাচতোল।” 
ও অন্যান্য পরিজনসহ রয়ে গেল। 



বড়খখ। গাঁজী ২৩৩ 

কনিষ্ঠপুত্র গাজীর বয়স দশ বছর হলে। | সেকেন্দার শাহ পুত্র গাজীকে 
সিংহাসনে আরোহন করতে আদেশ করলেন। গ।জী তাতে সম্মত হলেন 

ন1; কারণ. তার তখন বৈরাগ্য-ভাব উপস্থিত হয়েছে । সেকেন্দার ক্রুদ্ধ হয়ে 

গ|জীকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করতে জল্লদকে হুকৃম দিলেন। জল্লাদের 
অস্ত্রাঘাতে গাজীর দেহে কোন ক্ষতও হল ন|। 

তিনি আরে! ক্রুদ্ধ হয়ে গাজীকে দশটি হাতীর প|য়ের তলায় ফেলে হত্যা 

করার নির্দেশ দিলেন। তকে হাতীর প|য়ের নীচে দেওয়। হল কিন্তু কিছু 

হল ন!, বরং হাতীর দাত ও প। ভেঙে গেল। গাজীকে আগুনের কুণ্ডে নিক্ষেপ 

কর। হল। আল্লাকে স্মরণ করায় গাজীর গায়ে আগুনের তাপ ল।গল ন1। 

দশ মন ওজনের পাথরের সংগে বেঁধে গাজীকে সাগরের জলে নিক্ষেপ করা৷ 

হল,--তরু তার কিছু হল ন!,_বরং প।থরও জলে ভাসতে লাগল । গাজী 

যে ফকির হয়েছেন,_-ত1কে ম!রে এমন সাধ্য কার! 

সেকেন্দার শ।হ্ পুত্রের ফকিরির খাঁটিত্ব পরীক্ষ।র জন্য সাগরের জলে 
মার্কা-মার! সৃ্চ ফেলে দিয়ে তাকে কুড়িয়ে আনতে বললেন। গাজী স্মরণ 
করলেন আল্ল।হকে। আল্লহ তাতে সাড়| দিয়ে খোয়াজকে ডেকে এনে তার 

ক'ছে সব বিবরণ শুনলেন। আল্লাহের অনুমতি অনুসারে খোয়াজ ডেকে 

আনলেন স্বর ও অস্বুরি নামক ছুই দানবকে এবং গাজীর আদেশ পলন করে 
সমুদ্র থেকে সৃ্চ খুঁজে আন্তে বললেন । দ।নবদ্ধয় সমুদ্র :স্চন করেও সৃচ 

পেল ন।; পেল প।তালের ফলানির বেটীর মাথ।র লে । দানবদ্ধয় সেখান 

হেকে সৃচ সংগ্রহ করে এনে দিল গ।জীর হাতে । গাজী পিতার হাতে সেই 
সুচ দিলেন। সেকেন্দ।র শ।হ এবার নিরস্ত হলেন। তিনি তবু পুত্রকে 

পুনর।য় রাজ্যভ|র গ্রহণ করার জন্য অনুরেধধ জানালেন। গাজী সেব!রও 
ওস্তাব প্রত্যাখ্যান করে পিত|কে “সালাম” জানিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন 

মাতার কছে। গ্রাজী সেই গভীর রাত্রে নিদ্রামগ্ন সকলকে রেখে ফকিরের 

বেশ ধারণ করে গৃহত্যাগ করলেন। গৃহ প্রাঙ্গন ত্যাগ করার পূর্বে দেখ। হল 

কালুর সঙ্গে । কলুও দৃঢ় মন নিয়ে গ'জীর অনুগমন করলেন। 

প্রাতঃকালে গাজী ও ক।লুকে নগরের মধ্যে পাওয়। গেল ন!। গাজীর 
বিরহে সকলে হায় হায় করে কেঁদে উঠল,_ক।দল হাঁতী, ঘোড়।, গরু, পাখী 

প্রভৃতি । 



২৩৪ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

ফকির গাজী ও কালু পথ চলেছেন। চলতে চলতে এসে উপনীত হলেন 
সমুদ্রতীরে । সমুত্র পার হওয়া যায় কি করে! তখরা শরণ নিলেন আল্লাহ 
তালার। আল্লাহের পরামর্শে তার। হাতের “আশাবাঁড়ি” সমৃদ্রের উপর 
ফেলে আশাতরী-যোগে ভাসতে ভাসতে এসে উপহ্িত হলেন বাঙগল। দেশের 
সুন্দরবনাঞ্চলে। এখানে থাকাকালে সুন্দরবনের প্রায় সকলে গাজীর 
শি্তাতব গ্রহণ করল । 

সাত বছর সেখানে থাকার পর দুই ফকির আবার যাত্রা সুরু করলেন। 
চললে চলতে গেলেন ছাপাই নগরে । এখানকার রাজ। শ্রীদামের বাড়,র 
সামনে এসে তর! জিগীর ব। উচ্চৈঃস্থরে আওয়াজ দিলেন-_“'ল। এল|হ। |” 

এত বড় স্পর্ধ1,__বাড়ীর সামনে মুসলমানেব আগমন এবং জিগীর ছাড়। ! 
কুদ্ধ হয়ে রাজ। তখনই কোট।লকে হুকূম দিলেন যে ফকিরদয়কে গর্দান ধরে 

নগর থেকে বের করে দাও। 

ক্ষুধাত গাজী ও কালু দুঃখিত হয়ে নিকটবর্তী এক ক।ননে প্রবেশ করলেন। 
_খেদরত দুই ফকিরের দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়ে আল্লাহ তাল। আহাধ্য পাঠিয়ে 
দিলেন। গাজী ও কালু সেই আহা্যে তৃপ্ত হলেন। কালু ভাবলেন, এমন 
দুরাচার রাজার বাড়ীতে আগুন লাগলে ভালই হত। সত্য সত)ই রাজবাটীতে, 
তথা রাজধানীতে আগুন ধরে গেল। বনু ধন-সম্পদ অস্মিদপ্ধ হল। রাজ। শ্রীদাম 
তখনই জ্যোতিষী ডাকিয়ে আগুন লাগার রহগ্য জেনে নিলেন এবং তার পরামর্শে 
গাঁজী ও কালুর প| জড়িয়ে ধরে ক্ষম। প্রার্থন৷ করলেন। রাজাকেও রাজপুরীর 
সকলকে কলেম! পড়ে মুসলমান হতে হল। পুরীর আগুন নিভে গেল, 
যেমনকার পুরী তেমনই অক্ষত রূপ ফিরে পেল। র|জ। সেখ!নে মসজিদ 
নিমাণ করে দিলেন। দুই ফকিরের স্বুখে দিন কাটতে ল।গল। 

. ফকিরের শয্য! বন, ধুলা, মার্টি-ছাই। মায়ার জালে আবদ্ধ সুখের জীবন 
তে। ফকিরের জন্য নয়! সুতরাং গাজী ও ক!লু তখনই শ্রীদ।ম রাজার রাজ্য 
ছেড়ে চললেন- অন্যত্র, অন্যখানে ৷ 

তার! বুঝলেন, “কাটিলে মায়ার জাল কেহ কার নয়।” নগরবাসী 
তদের বিচ্ছেদে রোদন, করতে লাগল। 

ভ্রাম্যমান ফকিরদ্বয় এলেন এক গভীর অরণ্যে। সেখানে কর্মরত 
সাতজন কাইরিয়ার সাঁথে তাদের হল সাক্ষাত। কাঠরিয়ার। বড়ই গরীব, কিন্ত 
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অতিথি আপ্যায়নে তাদের সেকি আস্তরিকতা। পরম সম্তষ্ট হয়ে গাজী সেই 

ক।ঠুরিয়াগণের দুঃখ দূর করার জন্য তাদেরকে সঙ্গে নিলেন। এরপর তার। 
এলেন সমুদ্রের তীরে । সেখানে গাজী যেইমাত্র “মাসি মাসি” বলে ডাক 

দিলেন, সেইমাত্র এক দেবী ভেসে উঠলেন জলের উপর। গাজী তশর মনের 

বাঞ্চ। প্রকাশ করলেন। দেবী ও তদীয় কন্য। সেই ফকিরের ইচ্ছ। অনুযায়ী 

তাকে বনু ধনরত্র দন করলেন। গাজী, সাহ!-পরীকে ডাকিয়ে সেই জঙ্গল 

কাটিয়ে এক সুন্দর পুরী নির্মাণ করতে আদেশ দিলেন। 

সাহা-পরী আনলো অ।রে। বাহান্ন হাজার পরী। ছুই দিনের মধ্যে তারা 

নগরী গড়ে দিল । সাধারণ মানুষ সেই পুরী দেখে চমংকৃত হল । প্রজাগণকে কর 
দিতে হয় ন|,__-তার। সব।ই পেল লখেরাজ | শহরের সে এক অপবূপ শোভা ; 

তার নম র।খ। হল সোনারপুর 

গাজী ও কালু পরম আনন্দে সোনারপুরে অবস্থান করতে লাগলেন। 

একদিন কো'কাফ থেকে ছয়জন পরী এল। তার! গাজীর রূপ দেখে মুগ্ধ 
দক্ষিণ| নগরের মটুক রাজার কন্যা চম্পাবতী ভিন্ন গাজীর রূপের তুলন| নেই 

পরীগণ নিদ্রাভিভূত গাজী ও চম্পাবতীর মিলন ঘটাল। গাজী ও চম্পাবতী 
পরস্পর পরস্পরের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে বিবাহে সম্মত হলেন। কিন্তু মুসলমান 

ফকির গাজীর পরিচয় পেয়ে চম্পাবতী লজ্জায়, ক্ষোভে ভেঙে পড়লেন। শেষ 
পর্ধস্ত তিনি দেখলেন "গাজী বিনে সংসারেতে পতি ন'হি আর |” চম্পাবতী 
সম্পূর্ণরূপে গ্রাজীর উপর নির্ভর করলেন। কিন্তু গাজী বিবাহের পূব পর্যন্ত 

চম্পাবতীকে পত্বীত্বে বরণ করলেন ন।,__শুধু ইসলাম ধম্ে দীক্ষ। দিলেন। 

পরদিন গ।জী ও কা'লু পথে নেমে এলেন। গাঁজী তখন সবিস্তারে চম্পাবতীর 

সঙ্গে তার মিলন কথা কা'লুর নিকট ব্ক্ত করলেন। অন্যদিকে চম্পাবতীও তার 

ত।র মনের কথা জননী লীলাবতীর নিকট ব্যক্ত করলেন। লীলাবতী, বন্য 

চম্পাবতীকে সাস্তবন। দিলেন যে “তার ধ্যানে রহ তারে ঘরে বসি পাবে ।% 

কালু,__গাজীর আভীপগ্গ। পূরণের জন্য ব্যবস্থা করতে দক্ষিণানগর অভিমুখে 

যাত্রা করলেন। 

দক্ষিণ।নগরে ওবেশের পথে কালু এলেন এক নদীর তরে । খেয়াঘাটের 

পাটনীর নিকট থেকে তিনি জানতে পেলেন যে দক্ষিণানগরে কোন শুদ্রের 

গ্রবেশ নিষিদ্ধ । কোন শৃদ্র সেখানে গুবেশ করলে তার প্রাণ হানি হওয়ার 
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সম্ভাবন।। কালু সব ভীতিকে উপেক্ষ। করে নগরে প্রবেশ করলেন এবং 

রাজসভায় উপস্থিত হয়ে সজোরে আওয়াজ দিলেন,_-“ল্লাল্প। 11 

রাজ! ক্রোধান্ধ হয়ে কোটালকে আদেশ দিলেন, -ঘাড় ধরে এ ফকিরকে 

বের করে দাও! 

কালু আর অপেক্ষা না করে পূর্বব ঘটন। উল্লেখ করতঃ সরাসরি গাজীর 

সঙ্গে চম্পাবতীর বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। 

কালুর এই প্রস্ত।বে অপমান, ঘ্বণ। ও ক্রোধে অগ্নিসম হয়ে রাজ। দৃঢ় কণ্ঠে 

কোটালকে হুকুম দিলেন,__“হাঁতে-পায়ে শিকল বেঁধে, বুকে দশ মণ ওজনের 

পাথর চাপিয়ে একে কারাগারে বন্দী রাখ ।» 

রাজা “তেগ' নিয়ে চম্প।বতীকে প্রহার করতে ছুটে গেলেন, কিন্তু চম্প।বতী 

কৌশলে আত্মরক্ষ। করলেন। 

গাজী উদ্দিগ্র__-কালুর ফিরতে দেরী কেন! কালু বন্দী অবস্থায় কারাগার 

থেকেই গাজীকে স্মরণ করছেন। গাজী ধ্যানযেগে কালুর অবস্থ! জানতে 
পারলেন । কালুর জন্যে তিনি কেঁদে ফেললেন। বিপদের দিনে আহ্বান 

জানালেন বাঘ-শিস্তগণকে । সুন্দরবনের বিভিন্ন দিক থেকে বাঘগণ ছুটে এল 
তারকাছে। তার। সদর্পে বলল,_হে পীর! তোমার পাশে আমরাও 

আছি। 

নান। নামধারী, নান। আকৃতির বাঘ। খান্দেওর।, দানেওয়।র1, কেন্দুয়া, 
কালকুট, লোহাজ্ঞুড়ি, নেখোড়।, নাগেশ্বরী এবং আরও কত কত। তার। 
তখনই যুদ্ধসাঁজে সজ্জিত হল। গাজীর নির্দেশমত তার। অগ্রসর হল দক্ষিণ। 

নগরের দিকে । পথিমধ্যে সাধারণ লোক এত বাঘ এক সঙ্গে যেতে দেখে 

ভীত হতে পারে, এরূপ আশঞ্ক। করে গজী তাদেরকে ফুক্ দিয়ে ভেড।-ভেড়ীতে 

রূপান্তরিত করে দিলেন। 

দক্ষিণা নগরে যাবার পথে গাজী সসৈন্যে এসে উপস্থিত হলেন এক নদী 

তীরে । সেই নদীর খেয়াঘাটের পাটনী ছির। ও ডোরার লোভ গেল সেই 

সুডৌল ভেড়া-ভেডীর মাংসে । তাদের দাবী, পারানী হিসাবে তাদেরকে দুটো 

ভেড়। দিতে হবে । গাজী তাতে সম্মত হয়ে দুটি ভেড়। পাটনীদের জন্য রেখে 

নিজে সসৈন্যে পার হয়ে চললেন। পথিমধ্যে তিনি তিনশত পরী সংগে নিয়ে 

অগ্রসর হলেন। | 
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পাটনী তে। ভেড়া-রূপী দুই বাঘকে ঘরে এনে খুব খুশী। পরদিন তাদের 

বুড়ী মা গোয়াল ঝশট দিতে গিয়ে ভেড়ার এক 'ঢুস' খেয়ে তে অজ্ঞান এবং 

তাতেই ত।র মৃত্যু হল.। পাটনীদের মৃত। মাতার শ্রাদ্ধের ভোজ হবে ভেবে ব্রাহ্মণ 
গেলেন সেই ভেড়াদ্বয়কে উৎসর্গ করতে । ততক্ষণে ভেড়! রূপান্তরিত হল বাঘে। 

সকলে ভয়ে যেদিকে পারল পলায়ন করল। প1টনী বলল-_মুসলমান ফকিরের 
কাছ থেকে সে আর কোনদিন পারের কড়ি নেবে না । বাঘ দুটি ততক্ষণে 

ছুটে এসে উপস্থিত হল পার গ।জীর নিকট । 

গজীর পরামর্শ মতন রাত্রে ব।ঘগণ দক্ষিণ। নগরের প্রত্যেক বাড়ী ছিরে 

অবস্থান করতে ল।গল। প্রভাত হলেই গৃহব!সা ঘরের নাইরে এসে দেখে 

বাঘের সমাবেশ । কেউ তৎক্ষণাং ঘরে প্রবেশ করে কপাট বন্ধ করল, কেউ 

ব। দ্রুত ছুটে পালিয়ে চলে গেল অগ্থ কোথ।। সংব'দ গেল রাজবাডাতে। 

র।জ। নগরব।সীকে ভীত হতে নিষেধ করলেন। তিনি দূত মাধামে প্রধান 

সেন।পতি দক্ষিণ দেও-এর নিকট ত্বরিত-সংব!দ প!ঠিয়ে বাঘ সৈহ্ধগণের বিরুদ্ধে 

যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে আহ্ব।ন জ।ন।লেন। দক্ষিণ!দেও তৎক্ষণ!ং রণস।জে সজ্জিত 

হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। র!জা-সওডাসদ এব' আরে; অনেকে বাড়ীর 

ছ!তে বসে সে যুদ্ অবলোকন করতে ল!গলেন। 

গ।জী এক। নন, উ।র আছে বাঘসৈশ্ঠ। দক্ষিণ।দেও এক'ই বীর-যোদ্ধ। | 

দুর্বল মন দক্ষিণ।দেও তাই নদীতীরে গিয়ে জলদেবার সহযোগিত" প্রার্থনা 

করলেন। এতে জলদেবীর নিকট তিনি কুশীর সৈন্য পেলেল। 

বাঁঘ ও কুমীরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ত হল । কুমীরের কাঠস্ম শক্ত দেহে আঘাত 

করতে প।রল ন। বাঘ সৈম্, বরং তার! আহত হল। বিমর্ষ হয়ে বাঘ ফিরে 

এল গাজর কাছে। গ।জী বিবরণ শুনে খে।দার কাছে প্রার্থন। জানালেন। 

রৌদ্রের খরত।প দেখ। দিল খে|দ!র ইচ্ছ!য়। কুখীরগণ সে তাপ সহা করতে 

ন। পেরে সাগরের জলে ঝাপ দিল। দক্ষিণ। দেও তখন দানব-রাজের শরণ 

নিলেন। দক্ষিণ| দেও-এর পাঁড়াপ।ড়িতে দানবরাজ তার সাহায্যে ভূত ও 

প্রেতণকে অ।দেশ দিলেন লণ্ড-শগু কাণ্ড করতে । গাজী ত| জানতে পেরে 

“স্কক' দিলেন চারদিকে। সংগে সংগে দাউ দউ করেম্লে উঠল আগুন। 

ভবঁত-প্রেতগণ প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল। দক্ষিণ| দেও সম্মুখ যুদ্ধে গ।জীর 

নিকট শেষ পর্যন্ত পর1জয় স্বীকার করলেন। 



২৩৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

দক্ষিণ। দেওএর পরাজয় রাজাকে চিন্তান্বিত কর্ল। সভাসদগণ স্বপক্ষীয় 

সৈম্যবলের অসাধারণ শক্তির বিবরণ দিয়ে রাজার প্রাণে সাহস সঞ্চার 
কর্ুলেন। এবার তোপ, তীর, হাতী প্রভৃতি সমর-উপকরণে সজ্জিত 
হয়ে রাজ! স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। গাজীও মৃুদ্ধে 
খোদ। ভরস। করে অগ্রসর হলেন । তুমুল মৃদ্ধ আরম্ভ হল। রাজার তোপের 
মুখে গাজীর পক্ষের কোন ক্ষতি হল ন! দেখে রাজ! স্তত্তিত হলেন। বাঘ- 
সৈন্য বেপরোয়াভাবে রাজ-সৈন্য ধ্বংস কর্তে লাগল । 

রাজার এঁশীশক্তি-সম্পন্ন একটি কুয়। ছিল। রাত্রিকালে নিহত রাজ- 
সৈন্যের গায়ে সেই কুয়ার জল ছিটিয়ে তাদেরকে পুনরায় জীবস্ত কর। হল। 
জীবনপ্রাপ্ত সৈন্যগণ পুনরায় এল যুদ্ধক্ষেত্রে । এইভাবে প্রতিদিন যুদ্ধ চল্তে 
লাগল । সংবাদ এল গাজীর কাছে যে বাঘ-সৈন্য কিছু সংখ্যক করে 
প্রতিদিন আহত হচ্ছে। অথচ রাজার পক্ষে কেউ মরছে না। গাজী 

ধ্যানযোগে এশীশজি-সম্পন্ন কুয়া-রহদ্য জানতে পারলেন । গো-বোধ 

করে এ কৃপের মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করে তার এশীক্ষমতাকে নষ্ট করলেন 

গাজী। ঘটন|। জান্তে পেরে রাজ। বুঝলেন যে এবার তার পরাজয় 

অবশ্যস্ভাবী। রাজ! দ্রুত পলায়ন করলেন । এব।রে বাঘ-সৈন্যগণ কারাগ।র 

থেকে কালুকে মুক্ত করূল। তার। রাজাকে খুঁজে বার করে এনে হাজির 

করল গাজীর নিকট । রাজাকে বাঘের হাত থেকে মুক্ত করে গাজী ও কালু 
কিন্তু তাকে সসম্মানে আসন দিলেন । রাজ! আশ্বস্ত হয়ে গাজী-কালুকে সাদরে 

রাজ-সিংহ'সনে বসালেন। রাজ। পরে কলেমা পড়ে মুসলমান হলেন এবং 
সাড়ন্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাজীর সহিত কন্যা চম্পাবতীর বিবাহ দিলেন। 

রাজপ্রাসাদে মহানন্দে গাঁজী-কালুর এক পক্ষকাল অতিবাহিত হল। ফকিরের 

পক্ষে এইরূপ মায়ায় আবদ্ধ হওয়। অনুচিত অনুভব করার সাথে তার। পুনরায় 

পথে বাহির হলেন। তখন বধূ চম্প।বতীও তাদের সঙ্গ নিলেন । গাজী কিছুতেই 
চম্পাবতীকে সঙ্গ থেকে নিরস্ত করতে পারলেন না। তাই তিনি অলৌকিক 

শক্তিবলে চম্পাবতীকে কখন হরিদ্র। ফুল, কখন অঙ্কুরীয়রূপে সংগোপনে কিছুদিন 
নিজের কাছে রাখলেন । পরে ফকিরি জীবনের জঞ্জ।লম্বরূপ মনে হওয়ায় 
চম্পাবতীকে শেওড়াগ।ছে রূপান্তরিত করে স্থাবর করতে চাইলেন । তাতে 

চম্পাবতী কেঁদে আকুল হলেন। গাজী তকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি 
চম্পাবতীকে অবশ্যই ত্যাগ করবেন না । কিছুদিনের জন্য তণরা ভ্রমণ করে 



বড়রখ। গাজী ২৩৯ 

ফিরে আসবেন, _ততদিনে চম্পাবতী যেন নিশ্চেন্তে বদে আল্ল।হতালার 

নাম ন্মরণ করতে থাকেন। 

গাজী ও কালুপ্রস্থান কর্লেন। পথিমধ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত হল 

গোদ রোগাক্রান্ত জামালিয়|র সঙ্গে । তার দুঃখে ব্যথিত হয়ে পীর গাজী, 

জামালিয়াকে রোগমুক্ত করলেন এবং সে যাতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ধনশালী 
খাকৃতে পারে এরূপ আশীর্বাদ করে অগ্রসর হলেন। এব।র তখরা তপদ্যারত 

তিনশত যোগীর সম্মুখীন হলেন। যোগীগণ গাজীকে প্রহার করৃতে উদ্যনত 
হলে গ!জী তদেরকে দেব-দর্শন করিয়ে মুগ্ধ করলেন এবং পরে ইসলাম ধর্মে 
দীক্ষিত কর্লেন। 

সেখান থেকে পীরদ্য় বিদায় নিয়ে এলেন পাতালে জঙ্গ রাজার 

রাজ্যে। সেখানে জ্ঞোষ্টভ্রত। জুলহাসের সাথে গাজী ও কালুর সাক্ষাত 

হল। ক্রন্দনরত। মাতার নিকট প্রত্যাবর্ভন করার জন্য জুলহাসের 
নিকট গজী অনুরোধ কর্লেন। জ্ুলহাসের শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও সে প্রস্ত/ব 

শুনলেন। অবশেষে তশর। সকলের সম্মতিতে জুলহাস ও তর পত্রী 
প।চতোলাসহ প্রস্তত হয়ে বিদায় নিলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে গাজী সেই 
শেওড়! গাছকে চম্প।বতীর পূর্ববরূপে রূপান্তরিত করে সাথে নিলেন। 

তশদের সকলের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন চল্ল। তার। এলেন দক্ষিণানগরে | 

মটুক রাজ! ও লীলাবতী রাশী তশদেরকে যথোপযুক্ত আদর-আপ্যায়ন 

কর্লেন। সেখান থেকে বিদায় নিয়ে বহু স্থানে ভ্রমণ করে তখর। তিন বছর 

পর ফিরে এলেন সোনারপুরে । তারপর এলেন ছা'পাইনগরের শ্রীদাম রাজার 

নিকট । সেখানে আতিথেয়তা য় সম্তষ্ট হলেন এবং অবশেষে ফিরে এলেন 
বৈরাটনগরে । 

গাজী ও কালুর ফকিরি জীবনের বিস্তুত কাহিনীসহ পুত্র জুলহাস ও 

পুত্রবধূ প।চতোল। এবং চম্পাবতীকে লাভ করে রাজ! সেকেন্দার ও রাণী 
অস্তুপ। আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন । 

আবদ্বর রহিম সাহেব প্রণীত “গাজি-কালু-চম্প।বতী কন্যার পৃথি” নামক 

কাব্যে বর্িত উপরে।ক্ত কাহিনী, পীর মোবারক বড় খ৷ গাজীর জীবন 
কাহিনীর সবটুকু নয়। এট তার জীবনের প্রথম দিককার কাহিনী মাত্র। 
বড় খা! গাজীর অলৌকিক কীতিকথা প্রাধান্য পেলেও এই কাহিনীতে ইসলাম 



২৪০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা৷ 

ধর্ম প্রচার-প্রবণতা লক্ষ্যণীয় । ভিন্ন ধমাবলম্বী নারীপুরুষের মধ্যে বিবাহ 

বিষয়ক প্রস্তাব প।ঠকের মনে কৌতুহল উদ্রেক স্বাভাবিক ভাবেই করেছে 

এবং একে অবলম্বন করে কবি প্রণয়-আখ্যানটিকে অবশ্যস্তাবী সংঘর্ষের মাধ্যমে 

বেশ আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক যে সব ঘটনার, 

সমাবেশ কর। হয়েছে ত। একেবারেই অবিশ্বাস্ত-_বিশেষতঃ বর্তমান যুগে । পীর 

মোবারক একজন এঁতিহাঁসিক ব্যক্তি বলে ত।র কাধ্যাবলীর সংগে এইসব 

অলোকিক-কীতিকলাপ অবিশ্বাস্য রোমান্টিক কাহিনীতে পর্য্যবসিত হয়েছে । 

সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীর মনে এই কাব্যের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও ইসলামি, 

আদর্শের সঙ্গে অলৌকিকতার এই কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় । 

আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত ক।ব্য এবং এরই আদর্শে রচিত একখ।নি 
নাটক ব্যতীত রায়মঙ্গল কাব্য, গাজী সাহেবের গান, হজরত গাজী সৈয়দ 

মোবারক আলি শ।হ সাহেবের জীবন চরিতাখ্য।ন প্রভৃতি গ্রন্থে পীর মোবারক 

বড় খ। গাজীর মাত।র নাম, শৈশবক।লের কথ।, তার জন্মকথ। প্রভৃতি পাওয়! 

যায় না। 

মধ্যযুগীয় অন্যান্য পীচাঁলি কাব্যের বৈশিষ্ট্য এতে পৃর্ণমাত্রায় বিরাজিত। 

বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ-_ 

১। আল্লাহ ত|ল!র কৃপায় অজুপ। সুন্দরীর গর্ভস্থ সন্ত।নের দেহে প্রাণ 

প্রবেশ করণ। 

২৭ অন্তঃসত্ব। অজুপ। সুন্দরীর দশমাস্য। অর্থ।ং দশ মাসের অবস্থার 

বর্ণন। করণ । 

৩। গজী ও দক্ষিণ রায় ব| রাজ। মট্রুক-এর যুদ্ধের সহযে|গী সৈন্য 
ব।/ঘগণের নামবৈচিত্র্য এবং চরিত্র বর্ণন।য় দৃষ্ট হয় খন্দেওর| ন।যমক ব|ঘ সৈন্যগণের 

প্রধানকে । সে রাক্ষসের গর্দান ভেঙে অহার করে । বেড়াভাঙ্গ। নামক বাঘ 
অতিশয় ভীষণাকৃতি। সে অসুর সিংহকে হ্ত্য। করে ভক্ষণ করে। দানেওরা 

নামক বাঘ লাফ দিয়ে চলে। সে যেন আঁক1শের সূর্য/কে ধরে খেতে চায় ॥ 
এইরূপ আররে। কয়েকটি ব।ঘের নাম ভিঙ্গর।জ, ক।লকৃট, চিলা চক্ষু, কেন্দুয়া, 
মেচি, লে|হ! জুড়ি, পেচামুখ। ইত্যাদি । 

81 মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হিসাবে এই কাব্যে 

নমনীয়তার দৃষ্টান্ত আছে যে মুসলমান হয়ে গাজীর পক্ষে হিন্দ ব্রান্মাণ কন্যা! 



বড়খ! গ।জী ২৪১. 

বিবাহ করার বিপক্ষে কোন বিরুদ্ধ মানসিকত। সৃষ্টি হয় নি। অপর দিকে ব্রাহ্মণ 
রাজ। মটুক দেবের হিন্দ্র সংস্কারের ভিত্তি এত দৃঢ় ছিল ন। যাতে তিনি মুসলমান 
হওর। অপেক্ষ। ম্বত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করতে পারেন। তবু কাবাখানি 
মোৌলিকভাবে ইসলামি ভ।বন। ভিত্তিক । 

৫&। পীর বড় খ। গাজীর অলৌকিক শক্তির কাহিনী মনসামঙ্গল 
কাব্যাদির অলৌকিক কাহিনীর কথা স্মরণ করায়। 

৬। উপরেো।ক্তপূপ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অধিকপ্ত লক্ষ্যণীয় যে এই কাব্য- 
কাহিনাতে কৃষ্ণকথার প্রঙ।ব, প্রহ্লদ চরিত্র প্রভাব, ল।য়ল।-মজনুর প্রণয় 

কাহিনী প্রভ।ব, সংস।র বিরাগী বুদ্ধদেবের প্রভ|ব প্রভৃতি স্ৃম্পঞ্টভাবে পড়েছে 

৭। কুঁঞ্চের মথুর।য় গমনের পর ত্রজে যে বিরহত!ব সৃষ্টি হয়েছিল, গ।জী 

দক্ষিণ|নগর ত্যাগ করলে সেখ।নে অনুরূপ বিরহভাব জাগরিত হয়েছিল । 

৮। কৃঞ্চের প্রতি ভক্তি-পরাক্ষ। দিতে প্রহ্লদকে যেরূপ স্বত্ার সম্মখ'ন 

হতে হয়েছিল, আল্লার প্রতি ভক্তির প্রমাণ স্বরূপ গাজীকে সেইরূপ বৃকে পাষাণ 
নিয়ে সমূত্রে নিমজ্জন ব। হ।তার প!য়ের তল|য় পিষ্ট হওয়ার মতন অ৷রে" 
কঠিন পরাক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । 

৯। সুফী মতাদর্ণে অ!কৃবট হলেও গাজী! কর্তৃক সংসার ত)গ ৩ 

ফকিরবেশে ঘরের বাইরে অর্ধাত পথে পথে আপন আদ প্রচার কর'র “টন 

বুদ্ধদেবের সংসার ত্য।গের ও তর কাধ্যাবলীর সঙ্গে তুলনায় । 

এইরূপ আরে। বৈশিক্টের সঙ্গে ক।ব/খানির নিজন্ব যে সব বৈশিই্য অ!ছে 

ত!দের কয়েকট এইরূপ £_ 

হিদ্বর বর্ণশ্রেঠ ব্র।ক্মণ কন্ঠ।র সহিত মুসলমান যুবকের প্রণগ্ন এবং বিবাহ 
সংখটিত হয়েছে। 

দেব-দেবা মাহাত্ম্য প্রচারের ন্যায় আল্ল।হ্ মাহাত্ম্য প্রচ।রের চেক্টার 

মধ্যে প্রধ।নতঃ ইসল।ম ধশ্ন প্রচ।র প্রবণত।ই প্রকাশিত হরেছে। 

পাতালের দেবীর সহযোগিতায় গ[জী ও কালু সোনারপুরে এক সুন্দৰ 

নগর গড়ে তুললেন । 

পত্রবাহক পারাবত-মাধ্যমে প্রণয় নিবেদন ও বিবাহ কিছু কিছু সংস্কত 

পুস্তকের কাহিনীতে দৃষ্ট হয়। এখানে গাজী ও চম্পাবতীর প্রণয় বিষয়ক 

যোগাযোগ-মাধ্যমহিসাবে পরীগণের ভূমিক। দৃষ্ট হয়। 
--১৬ 
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লায়ল।-মজন্ ব! রোমিও-দ্বুলিয়েট ব| কিছুট। ৃমস্ত-শকুত্তলার প্রণয় 

কাহিনীর মত গাজী-চম্পাবতীর প্রণয় কাহিনী এ কাব্যে অনেকখানি স্থান 
অধিকার করে আছে। বিশেষ করে শিকারে গিয়ে পাচতোলার সঙ্গে বিবাহ 
টন! ম্মরণীয় । 

মুফী-পীরগণের আদর্শ হিসাবে গাজীকে অবিবাহিত ফকির হিসাবে পাওয়। 
ষায়নি। সংসার ত্যাগী ফকিরের পক্ষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এক 

অভূতপৃব ঘটনা! 

হিন্দ ব্রাহ্মণ কন্য। হয়ে মুসলমানের পানি গ্রহণ এ হিন্দ্ব কন্যার পক্ষে যেমন 

অনতিক্রম্য বাধ।, তেমনি এক পুরুষে অনুরক্ত নারীর অন্য পুরুষে মনোনিবেশ 
কর! সেই হিন্দু কন্যার আর এক দুরতিক্রম্য বাধ।.। এতে প্রথম সংস্কারের ঘটল 
"পরাজয় এবং দ্বিতীয় সংস্কার হল বিজয়ী । 

মন্ত্রবলে বাঘকে ভেড়ায় পরিণত করার মতন ঘটনা! এই শ্রেণীর পাঁচালী 

কাব্যের বৈশিহ্ট্যা। জীবন-কুয়ার জলের সাহায্যে মৃতকে পুনর্জাবিত কর।র 
ঘটন। পীর গোর।টাদ কাব্যেও দৃষ্ট হয়। 

পরাজিত দক্ষিণ রায়কে নিয়ে পরীগণ তামাসা করেছে । কবি এই 

প্রসঙ্গে কিছু হাস্যরস পরিবেশন করেছেন। 

পাঁজী-ক!লৃ-চম্পাবভীর কাহিনী উপলক্ষে মুসলমান কৰি ইসলামি 
আনসিকতার জন্য ইউস্বক জোলেখার কথা, সতী মরিয়ম, হুর, নবীকথ। 

প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া শাহ জালাল পীর, বদর পীর, গৌর 

€গোবিন্দ প্রভৃতি এঁতিহাসিক এবং কাল্পনিক বনু ব্যক্তি সম্পঞ্চিত কিছু কিছু 
ঘটনার গল্বস্থানীয় কথ! এই কাব্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

পীর পাঁচালী ক।ব্যে অনেকস্থলে ধর্মপ্রচার কর। নিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীর 

সহিত সংঘর্ষ হয়েছে দেখ। ষায়। কিন্তপীর মোবারক বড়খ|কে নিয়ে রচিত 
এই কাহিনীতে ও ণয় নিয়ে সংঘর্ষ এবং পরে ধর্ম।ত্তর গ্রহণের প্রশ্ন এসেছে । 

গাজি-ক!লু-চম্পাবতী কাহিনীতে অঙ্কিত চরিব্রগুলিতে নিম্নলিখিত বিভাগ 

ধ্বুট হয়__ 

১। মানব চক্সিত্র, যথা-_গাজি, কালু, চম্প।বতী, মটুক, লীলাবতী 
প্রভৃতি । 

২। দেব চরিত্র, যথা-_জলদেবী । 
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৩। পশু চরিত্র, যথা__বাঘ, কুমীর, ভেড়। প্রভৃতি । 

8৪। রাক্ষস চরিত্র, যথা _দক্ষিণ। দেও। 

&। পরীচরিত্র (এদের নামকরণ কর। হয়নি ), এবং 

৬। প্রেত চরিত্র,__দানব, ভুত প্রভৃতি । 

প্রত্যেকটি চরিত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। মানব চরিত্রে মানবীয় সাধারণ 
গুপ[বলী, র!ক্ষস চরিত্রে রাক্ষপীয় ব্যবহ!র এবং এইরূপ ভাবে অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রেণীর চরিত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। একমাত্র গাজী ও 
কালুকে মানব হওয়। সত্বেও অলৌকিক ক্রিব্নাকলাপ প্রদর্ণনের মাধামে 
যেভাবে দেখ। যায়,_তাতে তাদেরকে কখন কথন যাদুকর বলে মনে হয় । পরী, 
প্রেত, দেব-দেবী তে। কাল্পনিক ব্যাপার,_-ত।দের চরিত্র তেমন ভাবেই 
চিত্রিত কর। হয়েছে । 

সমগ্র কাহিনীতে ক।লু শাহের চরিত্রটি অতীব চিত্তাকর্ষক । তিনি গাজীর 
সহোদর নন, নন সেকেন্দার স।হের পুত্র ব| গাজীর বৈমাত্র ভাই। তিনি 
শুধু ভ্রাতৃপ্রতিম সাথী-_ইসলামি আদর্ণের অনুসরণকারী সহযাত্রী ফকির 
মাত্র। একসাথে শৈেশব-কৈশোর কাল অতিক্রম করার ফলে তাদের মধ্যে 
যে মমত্ব যে সহমমিত। গড়ে উঠেছে ত। পবিত্র এবং অটুট। তাই তিনিগাজার 
স্থখ-দুঃখের সমান অংশাদ।র হতে পেরেছেন মনে-প্রথণে। তীর চরিত্রের 
সবচেয়ে অ|কর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি একজন সত্যকার সুফী-ফকির। তাই 
তিনি বিভ্রান্ত গাজীকে বলেছেন,__ 

ফকিরের বিধি নহে থাক। এক ঠাই। 
এদেশ ছাড়িয়। চল অন্য দেশে যাই ॥ 

কালু অন্যত্র যে ভাব প্রকাশ করেছেন তার অংশ বিশেষ এইরূপ £-_. 

বন্দী হইল ভাই মোর ভবের মায়ায় ॥ 
এ জাল কাটিতে তার সাধ্য নাহি আর। 
ফকির হইল মিছে নামেতে আল্লার ॥ 
এই সব লোভ যদি মনে তার ছিল। 
রাজত্ব ছাড়িয়! কেন ফকির হইল ॥ 

কালু বস্ততঃ গাজীর সহিত রক্ত-সম্পর্কে সম্পঞ্কিত নন। গাজীর মাতার 
নিকট কালু সন্তানবং প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সেই সম্পর্ক ধরে গাজীর 
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একনিষ্ঠ সহচর হিসাবে কালুকে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। কালুও একজন 
রক্ত-মাংস সম্বলিত মানুষ | তাকে কোথাও ভাব-প্রবণ দেখ! যায় না। নারীর 
প্রতি তার কোন দূর্বলত। দৃষ্ট হয় না। বরং তখকে সাধন-ভজনের পক্ষে 

বিহ্বল-চিত্ত গাঁজীকে সংযত কর।র জন্য উপদেশ দিতে দেখা যায়। গাজী 
সংসার. ত্যাগ করে পরিব্রাজক হলে কালু তশর সঙ্গ গ্রহণ করেন, যেন তিনি 

ব্যতীত গাজীকে রক্ষা! করবার অন্য কেহ ছিল না। বাস্তবিক সশরীরে সুস্থ 
অবস্থায় গাজী ও তশর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে বৈরাট 

নগরে শাহ্ সেকেন্দার ও তদীয় পত়ী অজ্বপার নিকট উপস্থিত করতে পারাক় 

কালু খুব তৃপ্ত। কালু যেন এক বিরাট দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করতে, 
পারায় পরম আনন্দিত । 

গ্রাজী এই কাব্যের নায়ক চরিত্র । মানুষ হিসাবে তর মধ্যে ষড় রিপুর 

কিছু বহিঃপ্রকাশ হতে পারে এটাই ম্বাভাবিক। তা বলে তিনি মুল লক্ষ্য 
থেকে শ্রষ$ট হন নি, যদিও এক-আধটু বিপথগামী হয়েছিলেন। যে যুগের 

চিত্র এই কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে, সে যুগে ইসলাম ধর এ দেশে ব্যাপক 

আকারে প্রচারিত এবং প্রসারিত হচ্ছে । সে সময় আরব, পারস্য প্রভৃতি স্থান 

থেকে স্বৃফী দরবেশগণ ভরিতবর্ষে ইসলাম ধর্ম গচার করতে আসছেন। 
স্বফী দরবেশ হিসাবে ধর্মপ্রচারকের মানবিক ব্যবহার এদেশের জনসাধারণের 
মনকেও" স্পর্শ করেছে। মুসলমান জনমানসও যেন এই ধরণের 

প্রচারের স্বপক্ষে উদ্মুখ হয়েছিল। তহপরি এ দেশের গেশড়া 

বণাশ্রমবাদীগণের তখন ক্ষর়িমু৪। অবস্থ/। এবং নির্যাতিত তথা 
অবহেলিত অন্তযজশ্রেণীর সাধারণ মানুষ সামাজিক ন্যায্য অধিকার 

পাওয়ার আগ্রহে ছিল অধীর । গাজী এইরূপ অনুকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 

তারুণ্যের সরলতায় সামাজিক মুক্তির বাণী নিয়ে এগিয়ে এলেন জনসাধারণের 
মাঝে। চম্পাবতী-ল।ভেো উন্মাদন। গাজীর চরিত্রে দ্বষ্ট হয় বটে, কিন্তু কৰি 

যে ভাবে কাহিনী গ্রথিত করেছেন তাতে মনে হয় “প্রেম মানুষের জদ্য, কোন 

বিশেষ ধর্মের জন্য নয় ।” মধ্যযুগে অনেকে সামাজিক বিকাশের উপর প্রভাব 

বিস্তার করেছেন-__প্রচলিত বর্ণগত বিভেদ দূর করতে । নর-নারীর প্রেমের 
স্বারীনত। প্রতিষ্ঠ৷ করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য হিসাবে পরিলক্ষিত হয়েছে । 

| _শাজীর নিজস্ব দর্শনের আর এক পরিচয় তার উক্তির মধ্যে পাওয়া যায় । 



বড়রখ| গাজী ২৪৬ 

কালু যেখানে গাজীকে উপদেশ দিচ্ছেন যে তিনি নারী-ধঠানে খোদাকে 

হারাবেন, সেখানে তার উত্তরে গাজী বলছেন-_-“এই ধ্যানে খোদ। লাভ 

হবে ।? 

কালু বলে ন|হি আছে খোদার আকার । 

গ|জী বলে যত মৃতি সকলি তাহার ॥ 
ক।লু আরে। প্রশ্ন করেছেন এবং তার উত্তরও পেয়েছেন । যথ।__- 

ক।লু বলে প্রেমে প্রাণ যদি যায়। 

গাজী বলে ক্র্গে গিয়। পাইব তাহায় ॥ 

ক।লু বলে সংসাঁরেতে হয় যদি বিয়|। 

গাজী বলে গেল তবে কাধ্য সিদ্ধি হৈয়। ॥ 

কালু বলে কিবা! কহ ন। পারি বুঝিতে । 

গ।জী বলে সোজ। পথ নাহি ইহ। হইতে ॥ 

কালু বলে বিয়। কর জিব! কাহারে । 

গাজী বলে গাথা যেই আমার অন্তরে ॥ 

অর্থাং সংসারী থেকেও স।ধন-ভজন সম্ভব । কান্ত-কাস্ত। ভাঁবকে গাজী 

সাদরে আশ্রয় করেছেন । কঠোর কৃচ্ছুস!ধন যে জীবন-সর্বস্ব নয় গাজী তা 

নিশ্চয় জানেন। তবে নারী যখন তকে মূল লক্ষ্য থেকে আকর্ষণ কবছে বলে 

মনে হয়েছে, তখনি তিনি বিবি চম্পাকে সেওড। গাছে পরিণত করে অগ্রসর 

হয়ে চলেছেন। পুনরায় তিনি চম্প।বতীকে মানবী রূপে রূপান্তরিত করে 

বৈর।ট নগরে মাঁত। পিত।র নিকট প্রত্যাবর্তন করেছেন-_তিনি সংসার জীবনেষ় 

সহিত সংযুক্ত হয়েছেন। 

চল্প।বতী চরিত্রে পতিপ্রাণ নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দ ব্রাহ্মণ্য 

সংস্ক।রও তাকে মুসলম।নকে বিয়ে কর। থেকে বিরত রাখতে পারে নি। 
প্রেম সংস্কারকে অতিক্রম করে গেছে । মাত। লীলাবতীর প্রভাব তশর মধ্যে 

এসেছে । যেখানে দেখি মাতা লীলাবতীর মাতৃহৃদয় কন্যার বেদনায় ব্যথিত, 

সেখানে তিনি বলেছেন-__ 

বিধির যদি লিখ। হয় কপালে তোমার । 

তাহ! কে খগ্ডিতে পারে শক্তি আছে কার ॥ 



২৪৬ বাংল! পীর-সাহিভ্োর কথ। 

এক্ষেত্রে লীলাবতী ঘোরতর অদ্ৃষ্টবাদী। গাজী যে মুসলমান ত। তিনি 
জেনেও কন্যার প্রতি সমর্থন জানিয়ে উভয়ের মিলনের পথে প্রতিবন্ধক হুন নি ॥ 
হিন্দ-ব্রাক্মণ রমণীর চরিত্রে সতীত্ব যে কত বড় স্থান অধিকার করে থাকে এটি 
ভার অন্যতম একটি দৃষ্টাস্ত। জাতি নয়, ধর্ম নয়,_সেখানে শুধু সন্তানের 
গ্রতি মাতার অপরিসীম ভালবাস! প্রকাশিত হয়েছে । 

সকল চরিত্রের বিস্তুত আলোচন] এখানে বাহুল্য মাত্র। সামগ্রিকভাবে 

মুসলমান সমাজচিত্রে যতটুক চরিত্র-পরিচয় পাওয়া যায় তার একটা সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এইরূপ £-_ 

বৈরাটনগরের অধিপতি শ|হ সেকেন্দার সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত । 
তিনি ধনবান, তিনি হাতেমের সমন দাত।, তিনি রোস্তম ব। শ।ম নুরিমানের, 

চেয়ে শক্তিশালী। পাতাল রাজও তর কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন এবং 
সমর্পণ করেছেন কন্যা অজুপ। সুন্দবীকে। তার পরিবারের চিত্র হল 

তৎকালীন রাজা-বাদশাহ মুসলমান পরিবারের চিত্র। তাই তার পুত্র 

জুলহাস শিকারে গেলেন এবং পাঁতাল-রাজ জঙ্গের একমাত্র কন্যাকে বিয়ে 

করে সেখানেই থাকৃতে মনস্থ করুলেন। পিত! ও মাতার অনুমতি গ্রহণ করার 

আগেই পুত্র বিবাহে সম্মত হলেন,_রাজা-বাদশার কোন কোন পরিবারে 
এমন ধারা ছিল। তবে অপর দিকে রাণী অজ্তুপ। সাগরে যাওয়ার আগে 

স্বামীর অনুমতি নিয়েছেন দেখ যায় । 

রাণী অজুপাকে খোদার নিকট স্তব (নামাজ ) কর্তে হয় সকলের মঙ্গল 

কামনার । তিনি গর্ভবতী হওয়ণর পর সাত মাসে নানাবিধ মিষদ্রব্য সাঁধ-ভক্ষণ 
করেন। বাদশাহ্ সেকেন্দার দশ বছরের পুত্র গাজীকে সিংহাসনে বসাবার 
জন্য আহবান জানান। সমাজে তখন এইরূপ চিন্তার পরিবেশ যে ছিল তা 

এইসব ঘটনার সৃত্রধরে বোঝা যায় । 

গাজী, পিতার আদেশ অগ্রাহ্হ করেন আল্লাহভাবে বিভোর হওয়ার 

কারণে । এইরূপ পিতৃদ্রোহী সম্ত!নকে প্রাণদণ্ড দেওয়খর রেওয়াজ অগ্চলিত 

ছিলনা। অবশ্য কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনার বিবরণ বিবৃত হয়েছে যার 

সামাজিক কোন মূল্য দেওয়। চলে না । তবে সেকেন্দার শাহের পরিবার তথা 

মুসলসান সমাজের মানুষের মন যে হিন্দৃধর্মাত্রিত পৌরাণিক কাহিনী-গ্রভাবিত 

মানস-লোকের প্রভাব থেকে যুক্ত ছিল না--ত! সৃস্পট। 



বড় গাজী ২৪৭ 

সন্তানের প্রতি জননীর কি অপরিসীম বাংসল্য এবং জননীর প্রতি সন্তানের 
কি অসাধারণ ভক্তি তৎকালেও মুসলমান সমাজে চলিত ছিল, এখানে তার 
প্রমাণ পাওয়। যায়। সম্ভান গাজী আপন মাতাকে সালাম জানাচ্ছেন? 
গাজী সালাম জানালেন পিতাকে,__মাথা নীদ্ভু করে পিতার উপদেশ বাক্য 

শোনেন,_তার চোখ থেকে ঝরে অক্র। মাত৷ অজুপ।| পুত্রকে কোলে 
বসিয়ে অ!দর করেন, নিজের হ।তে আহার কর।ন। মাতী।, পুত্রের বিমর্ষ 

বদন দেখে দুঃখে বিহ্বল হন। পুত্রকে নিজের বুকে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে নিদ্রা 

যাওয়ার যে বাংসল্য অনুভূতি ত! গাজীর সংসারের তথ মুসলমান সাধারণের 
সমাজেরও এক বাস্তব চিত্র।॥ অধুন| যেমন গরমের কে কোথায় গেল, কিভাবে 

দেশত্যাগী হল তার খবর রাখার প্রতি সাধারণের ওংস্ক্যে অভাব লক্ষিত 
হয়,_-তখনকার দিনে ঠিক তেমটি ছিল ন, | বরং গ্রামের একজন লোক ফকির: 
হয়ে যাওয়ার ব্যথায় গ্রামবাসীর মধ্যকার যে বেদনার চিত্র পাওয়। যায়, তাতে 

দেখ। যায় যে এই ঘটনায় গ্রামের জনসাধারণসহ সমগ্র প্রকৃতিই যেন হতো! 
বিষ্া-ক্রন্দনরত। । 

একান্নবতাঁ পরিবঝ।রের ভ্রাতৃ-সদৃশ কালু বৈরাগ/-আদর্শে নিজের ব্যভি- 
স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃ-বাৎসল্যর অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

্র।্মণ্য ধমের আদর্শ থেকে মুক্ত হয়ে উঠতে তংক।লান নও-মুসলমান সমাজ 

সক্ষম হন নি। ত]ই দেখ। যায় গাজা ক্ষুধায় ক!তর হয়ে পড়লে আল্ল। করুণ। 

পরবশ হয়ে তর আহ।রের জোগ।ন দিলেন,_অর্থাৎ গাজী বিন। প্রচেষ্টায় 

আহ।র পেলেন। এইপ্নপ ঘটন।র বাস্ত।বত! ইসলামি ধান বা ধারণায় নেই ॥ 

অন্যত্র দেখি তিন বার ফুকদিয়ে প|নি নিক্ষেপ করতেই ছাপ|ইনগরের পরিব্যাপ্ 

আগুন নিভে গেল। এ থেকে জ।ন। যায় যে তংকালীন মুসলমান সমাজেও 
অনুরূপ কুসংস্ক|রের স্থান ছিল। শুধু ত।ই নয়,_ভত-প্রেত প্রভৃতির অস্তিত্বে 

এবং মন্ত্র-তন্ত্রেও বিশ্ব(স ছিল দেখ খায়। 

এ কাব্যে মুসলমান ন।রা সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠেনি। মাত্র 

কয়েকজন মুসলমান নার:র চরিত্রের বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়।যায়। অজ্ভুপ। 

ও পাচতোল।র নারীসুলভ আচরণ তৎক]লীন সমাজের নারীর সহদয় তর 

চিত্র বটে,_-তবে সামাজিক আচ।র-অ!চরণের বিশেষ কোন চিত্র মিলে ন। । 

এক স্থানে দেখি কালু গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতৃসদৃশ শাহ্ সেকেন্দারকে 

ছ।লাম জানাচ্ছেন। সেখানে নিম্নলিখিত পৃশ্যটি অনুধাবনযোগ্য ঃ-- 



১৯৪৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

পালঙ্গে বসিয়৷ ছিল শাহা সেকেন্দার। 

হেনসমে কালু সাহা! জোড় করি কর ॥ 

ছালাম করিয়। খাড়। সম্মুখে হইল । ইত্যাদি--(৮ পৃঃ) 

কালু হাতজোড় করে সেকেন্দারকে ছালাম জানাচ্ছেন,__অভিবাদনের 

এ পদ্ধতি ইসলামে দেখ। যায় না । অন্যত্র দেখ! যায়,__ 

চাম্পাবতী-পাচতোল। আসিয়। ত্রায় । 

ছালাম করিল ধরি শ্বাশুড়ির পায় ॥ (৮৯ পৃহ) 

মুসলমান নারী সমাজের মধ্যে ছালাম করার পদ্ধতিতে শ্বাশুড়ির প:য়ে 

ধরার রীতি এখানে দৃষ্ট €চ্ছে। এদুশ্য আজ আর বড় একট। দৃষ্ট হয় ন।। 

কিন্ত এই আদর্শ সমূহ সম্পূর্ণরূপে ব্রান্মপ্য-আ'দর্শ প্রভাবিত। কবি আবংর 
রহিম সাহেব নিজেও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন না । কা'রণ তিনি ত*'র 

'ভণিতার এক স্থানে লিখেছেন,__ 

পাঠকে প্রণমি পুথি সমাপ্ত হইল । (৮৯ পৃহ) 

আরো! দ্রষ্টবা যে, চণ্পাবতীর মাতার নিকট জুলহাসের পত্তী পাচতে!লা 

এবং গাজীর পত্রী চল্পাবতী এসে-__ 

“লীলাকে গুণাম তার। দুজনে করিল |” (৮৭ পৃঃ )। 

বর্লা বাহুল্য লীলাবতী তখন মুসলম!ন হয়েছেন, চম্পাবতীও তে। গাজর 

সাথে বিবাহের পূর্বেই মুসলমান হয়েছেন এবং পাঁচতোল। তে। মুসলমন 

বটেই । অতএব দেখ! যাঁয় যে মুসলমান হয়েও ত'।র। তখনও ব্রান্মণ্য 

আদর্শকে বিসর্জন দিতে পারেন নিতাই তশীর। “প্রণাম” জানিয়েছেন 

“ছালাম” (আস্ছাঁলাম আলায়কুম )-এর স্থানে । 

কাঁলু-গাজী-চল্পাৰতী (নাটক ) 

“কালু-গাঁজী-চম্পাবতী” নাটকের রচয়িতার নাম সতীশচন্্ চৌধুরী । 

ভিনি বাইশখানি গ্রন্থের প্রণেত। বলে এ পর্য্যন্ত জান! গেছে । তার রচিত 

শুধু নাটকের সংখ্য। তেরে! । ত। ছাড়। তাঁর বহু সাময়িক রচনাও আছে। 

আত্র দ'একথানি গ্রন্থ ব/তীপ্ত সমস্ত গ্রস্থই অমুদ্রিত রয়েছে । তার রচনাবলীর 

একটি সাধারণ তালিক। এইরূপ £__ 



বড়খ। গাজী ২৪৯ 

১। পূজার পঞ্চর নাটক 
২। যুগল মিলন ন 

৩। উতন্ক রা 

৪1 পঞ্চর$ 

৫& | আবেগ বিভে|র। 

৬। কালচক্র ব। বশিষ্টের ব্রন্মত্বল।ভ 

৭। আন্তি ১, 

৮। চন্দ্রবিন্দ্ব 

৯। হনস। মহিম। ্ 

১০। রণলত। রঃ 

১১। বন'ববি রঃ 

১২। কালু-গাজী-চম্প।বতী রঃ 

১৩। পর একদিল শাহ ”?.. [প্রাপ্তবা নয়] 

১। হিন্দৃস্থান কবিত। সংকল _ মুদ্রিত 

১$। রঘু ডাকত নাটক। রে 
১৬। দিগ্বিজয় রহ্দ্য উপন্য।স 

৭। ব্রহ্মশ।প বড় গল্প 

১৮। প্রবন্ধ সংকলন £__ 

(ক) কে তবমি, (খ) কেন ভালবাসি, | (গর) প্রেমের বন্ধন, 

(ঘ) হায় হায় কেনর্কেদে মরি, (ড) ভালবাসি 

১৯। ক্ষেতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী _মুদ্বিত 

২০। বাংল! প্রবাদ-প্রবচন 

কালু-গাজী-চম্প।বতী ন/মক এই ন।টক তিনি মাত্র দুই দিনে লিখে সমাপ্ত 
করেছিলেন। এতে বোঝ। যায় যে তর অসাধারণ প্রতিভ। ছিল। নাট্যকার 

ছিলেন চব্বিশ পরগণ। জেলার ব।রাসত হহুকুমাঁর অন্তর্গত বামনমুড়। গ্রামের 

অধবাসী। তার পিতার নাম রামল!ল চৌধুরী | উ।র দুই সহেদরের অন্যতম 

অরুণচজ্দ্র চৌধুরী মহাশয় নাট্যকারের অনেক নাটকের কপি করে 

দিয়েছিলেন। ন।ট)কার গুস্তয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে বহুদিন শিক্ষক-_-করণিক 

হিসাবে কাজ করছিলেন। তীর ম্বৃত্যু তারিখ হল ১৯৬১ প্রীস্টাব্দের ২৪শে 
জানুয়ারী | গুভ্তিম। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ত।রকনাথ সিংহ ১৭-৩-১৯২০ 



২৪০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

শ্রীান্ধের একটি প্রশংসাপত্রে লিখেছেন যে বাবু সতীশ চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন 
কঠোর পরিশ্রমী, কষ্ট সহিন্কুট এবং বৃছিমান যুবক। তিনি ছিলেন ভদ্র এবং 
কর্তব্যপরায়ণ। 

নাট্যকার সতীশচন্দত্র চৌধুরী মহাশয়ের “কালু-গাজী-চম্পাবতী” নামক 
নাটকথানি পুথি আকারে পাওয়া গেছে অর্থাং নাটকখানি এ পধ্যন্ত মুদ্রিত 

হয় নি। পুথির আকৃতি ১০২'+১৮২” । তার পৃষ্ঠ] সংখা মাত্র ৫১। বেশ 
পুরু সাদা কাগজে লেখা ৷ পুথির কিছু অংশ পে।কায় কেটেছে । তার অবস্থা 

জরাজীর্ণ । এর পৃষ্ঠাঙ্ক লিখিত নেই। নাটকখানি পঞ্চাংক বিশিষ্ট । প্রতি 

ংকে চারটি করে দৃশ্য । প্রতি দৃশ্ঠান্তে বিরতি-সৃচক চিত্র অংকিত হয়েছে। 

প্রতি দৃশ্তারস্তের সংযোগস্থল উল্লেখ কর। হয়েছে । যথারীতি কুশী-লবগণের 

একটি আলাদ। পরিচিতি-পত্র আছে। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি 

দৃশ্যানুষায়ী প্রদত্ত হয়েছে। নাটক আরম্তের অ।গেই আছে আবাহন ও 

বন্দনাগগীতি। তারপরহে শুভ সৃত্রপাতের পূর্বেই শিরোভাগে লিখিত আছে 

ণ্ত্রীপ্রী হক নাম”। নাটকে নাট)কার “প্রবেশ-প্রস্থান” নির্দেশিকাও 

দিয়েছেন। বন্দনা-গীতির মধ্যে তিনি ভণিতায় বলেছেন, 

এ দীন সতীশে ভণে, (খোদ1) কর কৃপ| নিজগুণে, 

পীর ফেরেস্ত। ধত প্রথমে করি বন্দন। 

(আজি) হও সবে অনুকূল অধম লয় স্মরণ ॥ 

নাটকখানি গাঢ় কালে! কালিতে লেখ!,__অক্ষরগুলিও বেশ মোট। মোট! 

গোট। গোট।। নাটকের শেষে লিখিত আছে ০01160 9) 410] 0171101% 

0070%11)01% কিস্তু ০০150 ০৮ শব্দ দুটি কাট।। নট্যকারের অন্যান্য 

রচনার লেখা হস্তাক্ষর দেখে মনে হয় এ নাটক তশর নিজের হাতের লেখ! 

নয়। অরুপচন্দ্র চৌধুরী তশর সহোদর । তখদের একান্নবর্তী পরিবার | 

তশর লেখা সহোদর অরুণচন্দ্র চৌধুরী নকল করে দেবেন এট। অস্বাভাবিক 

নয় । সৃতরাং এটি মূল ন।টক নয় বলে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। তবে এর 
মধ্যকার আবাহন, বন্দন-গীতি ও পাত্র-পাত্রী পরিচয় অতেশ যে নাট্যকারের 

নিজের হস্তা্ষর রয়েছে ত। তর নিজের লেখ। অন্যান্য রচনার হস্তাক্ষরের সঙ্গে 

মিলিয়ে বুঝা যায় । এতে সর্বযোট ৪৩ থানি গান আছে। প্রকৃতিগতভাবে 

এদের সংখ্য। যথাক্রমে এইরূপ £-_ 



বড়খ। গ।জা ২৫১ 

শক্তি গীতি ৫ খানি, 

ব।ংসল্য গীতি ৭ খানি, 

প্রণয় গীতি ১০ খানি, 

অধ্য।ত্ম গীতি ২ খানি 

প্রহসন গীতি ৫ খানি 

বীর রসাত্মক গীতি ১ খানি, 

দেশাত্মবোধক গীতি ৪ খানি, 

ঈশ্বর বন্দন, ৬ খানি, 

অন্যান্য গীতি ৩খানি। 

নাটকখানির রচনাকাল এইরূপ লিখিত আছে,__“এই পুস্তক সন ১৩২০ 

সালের ৬ই পৌষ রবিবার আরম্ভ এবং ৮ই পৌষ মঙ্গলবার সমাপ্ত হইল |” 

এ নাটক যে একখানি ক।ব্যের ন।ট্যরূপ ত। নাট্যকারের স্বীকৃতিতেই 

পাওয়া যায় । তিনি লিখেছেন,__“হিন্দস্থান, মনস! মহিমা, বনৰিবি প্রভৃতি 

্রন্থ-প্রণেত। বামনমুড়। নিবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক নাট্যকারে 
পরিবতিত।” তবে এ পুস্তক যে কোন্ পুস্তকের নাট্যরূপ ত। কোথাও 
লিখিত নেই । সম্ভবতঃ মুনশী আবথর রহিম প্রণীত 'গাজী-কালু ও চম্পাবতী' 
কাব্যের ছায়। অবলম্বনে রচিত নাট্যরপ। অ।ব'র দেখা যায় যে আবদৃর 

রহিমের কাব্যের নামকরণের প্রথম শব্দ 'গাজী” কিন্তু সতীশচন্দ্র চৌধুরীর 
ন।টকের নামকরণের প্রথম শব্ধ 'কালু'। তবে খোন্দকার আহম্মদ আলী 
এবং মোহাম্মদ মুনশী রচিত কাব্যছয়ের নামকরণের সঙ্গে সতীশচন্দ্র চৌধুরীর 
নাটকের নামকরণের সম্পূর্ণ মিল আছে। দুঃখের বিষয় শেষোক্ত কাব্যছয় 
আজে। আমাদের হস্তগত হয়নি,_হয়ত ত। একেবারেই দুষ্প্রাপ্য । 

পশ্চিমবঙ্গের সাহিতি;ক ভাষার সঙ্গে বারাসত--বসিরহাঁট অঞ্চলের চলিত 

ভাষার সংমিশ্রণ এই নাটকে দৃক্ট হয়। নবাব ব! রাজার মুখে পাওয়। যায় 
মার্জিত ভাষ।, অন্যদিকে কৃষক, ব্যাধ, পাটনী, বিডিওয়!ল। প্রভৃতির মুখে 

পাওয়] যায় স্থানীয় অমাঞজিত ভাষ।। নবাব সেকেন্দার বল্ছেন,_“এ ক্ষীণ 

শরীরে আর গুরুতর পরিশ্রম কে পারি ন।। বিচার-বিতর্ক-রাজনীতি ষেন 

বিষময় বলে বে!ধ হয় ।” 



২৫২ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

পাটনীর মুখের ভাষার নমুনা ; -_-"যে আজ্ঞে, তবে আমি চল্লেম__ 
পেরণাম্ |” 

নবাবের কোষ!ধ্যক্ষের পত্রীর মুখের ভাষ1,_“কে র! হাঘরে হতভাগ1__ 
বেয়াকেলে-__বরাথুরে উনপীজজরে! বল্লে কথ শুনিস্নে। মুড়ে খ্যাংরায় 
সোজ। করব ।”' 

ব্যাধিনী বল্ছে,_-"আর শ্যাকুর৷ কত্তে হবে না ।” 

নাটকে নায়ক-নায়িক। হতে আরম্ভ করে র।জা-পুরোহিত-বেগম প্রভৃতি 
প্রায় সকলের কণ্ঠে গীত সঙ্গিবেশিত হয়েছে । গানগুলিও যথেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । 
কয়েকটি গান পাঁচালীর স্বরে গাইবা'র উপহুক্ত। কতকগুলি অধ্যাত্মভাবে 

পূর্ণ। কতকগুলি গান সম্ত। রসপৃষ্ট। গ'নগুলি অবশ্য বিশেষভাবে "যাত্রায় 

ব্যবহারের উপযে।গী | 

সম্গ্র নাটকখনি গদ্য ও পদ্য উভয় ছন্দেরচিত। পরীরাও পদ্যে 

কথোপকথন করেছে । 

নাট্যক'র এই অল্প পরিসর নাটকের মধ্যে অনেক প্রবচন সংযুক্ত করেছেন। 

যথ।,_ 

১। এ ছুনিয়! ভোজের বাজী । 

২। রখে কৃষ্ট মারে কে? 

৩| নিল-জ্জের নাহি লাজ নাহি অপমান, 

ম্বজনকে এক কথ। মরণ সমান । 

৪1 নথ নাাঁর বেল। তে কমর নেই, 

নেনে আর ন।চতে এসে 

ঘোম্ট! টেনে কাজ নেই । 

&। কুসন্তান হলেও কখন কুমাত। হতে পরে না। 

৬। ম!ত|-পিত। ধন-জন কেউ করো নয়। 

৯। গাছে নাউঠ্তেই এক কীঁদি, 

রাম ন! হতেই রামায়ণ। 

৮। গরজে গয়ল। ঢেলা বয়। 

৯। মধু অভাবে গুড়, অবস্তা বুঝে ব্যবস্থা | 

১০। হুল তিল তো কল্লেন তাল, 

খেলেন ক তে! বল্লেন নিচু । 
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নাটকখানিতে ব্যবহৃত ভাষার গতি সহজ ও শ্বচ্ছন্দ। হেকমৎ, কসম, 

দরদ, নফর প্রভৃতি কিছু কিছু আরবী-ফার্সী শব ব্যবত হয়েছে, কিন্ত 

ইংরেজী কোন শব্দ পরিলক্ষিত হয় ন!। স্থানীয় ভাষ।য় ক্রিয়াপদে 'আম, 

প্রতায়ের স্থলে “এম” প্রতায় লক্ষ/ণায়। যথ' __কল্লেম, চল্লেখ প্রভৃতি ৷ 

আঞ্চলিক ভ1ষ।র প্রকৃষ্ট নিদর্শন নাটকের অন্যতম চরিএ “রূপর্ট দের” মুখে 

প।ওয়। যায় । যথ। 2 

ঘরে দে।র দিয়ে কচ্চেকি; আচ্ছ; রও, আ।দি কেঁদে ককিয়ে সাড়। 
দিয়ে দেখি । ( গল। শ।ন।ইয়1) বলি বাড়ী আছ গ' ?। 

“কালু-গ।জী-চম্প।বতী নাটকের” কাহিনীর সঙ্গে মুনশী আবদুর রহিম 
সাহেবের কাব্য “গাজী-ক।লু-চম্পাবতী” কাহিনীর সাধারণ মিল আছে। 

সুতরাং কাহিনীর বিবরণ পুনর!য় এখানে প্রদত্ত হল ন।। কাহিনীটিকে 

নাটকোপযোগী কর।র জন্য বূপটাদ, বিডিওয়াল', বিশু প্রড়তি কিছু পার্শব- 

চরিএ নাট্যক।র সংযুক্ত করেছেন । তা ভাড. এতে নত। সহযোগে গ!ন 

পরিবেশন কর। হয়েছে । উক্ত কাবোর স।ুথ নিম্নলিখিত পার্থকাগুলি লক্ষ্য 

কর। যায়-_ 

১। চম্পাবতী, গ!জ্তী ও ক!লু, এই তিন নাশের গাজী নামটি আবদুর 

রহিম সাহেব আগে ব্যবহার করেছেন এব" কালু নামটি সতীশচন্দ্র চৌবুরী 

মহাশয় আগেব্যবহ!।র করেছেন কেন ত। কৰি ব! নাট.ণ.র কেউই কিছু 

বলেন নি। তবে এর প্রধান টে। কারণ অ!ছে বলে মনেহয়। প্রথমতঃ 

গ।জী অপেক্ষ। কালু বয়সে বড়। সৃতরাং সম-আদর্ণে বিশ্বাসী এবং ধর্মগ্চারে 

সম অংশীদ।র কালুকে নাট্যকার গৌণ ব্যক্তি বলে মনে করেন নি। দ্বিতীয়তঃ 

ইসলামের বাণী ও আদর্ধ প্রচ।রই পীর-দরবেশগণের জীবনের মূল উদ্দেশ্য, 

অতএব সেই আদর্শ থেকে কালু বিচ্যুত হন নি, উপরন্ত মাঝে মাঝে গাজী 

যখন বিভ্রান্ত হয়ে লক্ষ্যত্রষ্ট হওয়ার উপক্রম করেছেন, তখন কালুই ঠাকে 
পদস্থলন হতে রক্ষ।| করেছেন। 

২। প/চ।লী কাব্যের কাহিনীতে গাজী ও চন্পাবতীর প্রণয়-কথ। মুখ্যস্থান 
অধিকার করেছে, যদিও তার। শেষপয্যস্ত ইসলামের জয়গান গেয়েছেন । 

সতীশ চৌধুরী মহাশয় তার ন।টকে গাজী ও চম্পাবতীর প্রেম-কথাকে উপেক্ষ। 



২৫৪ ব।ংল। পীর-সাহিত্যের কথ। 

করেন নি। তিনি পীর-ফকিরগণের যে অসল উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম প্রচাঁর__ত। 

মুল চিন্তায় রেখে এই কাহিনী গড়ে তুলেছেন । 
৩। আবদুর রহিম সাহেব রচিত কাব্যে মট্ুক রাজার রাজ্যশুদ্ধ সকলের 

ইসলাম ধর্মগ্রহণের কথ। আছে, কিস্তু নাট্যকার সতীশচক্ত্র চৌধুরী 
তার নাটকে মট্রক রায়কে ধমানম্তরিত হয়েছেন এমন দেখান নি। 

কেবল রাজার পুরোহিত দক্ষিণ। দেওকে মুসলমান হতে হবে, 

গাজীর এইরূপ ইচ্ছ। প্রক।শিত হয়েছে মাত্র-তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 

করেছিলেন এমন কিছুই দেখানে। হয় নি। তবে সাফাই নগরের রাজ। 

মুসলমান হলেন-__-সে চিত্র সতীশবারু দিয়েছেন। বস্তুতঃ, মট্ুক রাজ। এবং 

দক্ষিণ রায় যে মুসলমান হয়েছিলেন এমন বক্তব্য আপাততঃ নজরে পড়ে না। 

কৃষ্ণরাম দাসের “রায় মঙ্গল" কাব্যে শেষ পধ্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থ।নের 
ভিত্তিতে মিলন ঘটতে দেখ যায়-_ধর্নাস্তরিত হওয়ার কথ| সেখ|নেও নেই। 
মহম্মদ এবাদোল্ল। রচিত “পীর গে।রাটাদ”, কাব্যেও দেখ! যায় দক্ষিণ রায় 

ধর্ধাস্তরিত হন নি,_-তবে রাজ্য নিয়ে উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ পীর গেরাটাদ ও 

দক্ষিণ রায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল | মুন্সী খোদ। নেওয়াজ রচিত 

“গোরার্টাদের কেচ্ছ।' কাব্যেও দক্ষিণ রায়ের মুসলম]!ন হওয়ার কথ| নেই-_ 
সেখানেও উভয়ের মধ্যে সহাবস্থানের কথ। ঘে।বিত হয়েছে । 

৪। আবহর রহিম, সাহেব পীর মাহা তআ্্য-কথ। শুনাতে গিয়ে গাজী- 

চম্পাবতীর বিবাহকে কেন্দ্র করে কাহিনীটিকে আদি-রসাত্মরক করে তুলেছেন। 
তাদের প্রেমকথায় সন্তষ্ট ন। হতে পেরে যেন কিছু বতিলীলার কথা বলে সাধ 

মিটিয়েছেন। আদি-রসাত্মক চট্ুলত। প্রকাশের দুর্বলত। দূর করব।র চেষ্টায় 

তাই কবি শেষ দিকে গিয়ে নবী কথা, শ।হ জ।লাল কথ।, বদর শাহ কথ। 

প্রভৃতি অনেক কথা বলে সাম্প্রস্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। নাট্যক।র 

সতীশ চৌধুরী এ সব দিক থেকে পরিমিতির পরিচয় দিয়েছেন। ধর্মপরায়ণ 

ব্যক্তির নিকট তর নট্য-কাহিনী আদিরসাত্মক বলে মনে হবে ন। | গাজী 

ও চম্পাবতীর মধ্যে প্রণয়ালাপের মধ্যে একট। সংযত ভাব লক্ষিত হবে-__ 

উভয়ের মিলনের মধ্যে একট। স্বর্গীয় পবিত্র ভাবধার। পরিবেশনের প্রচেষ্টা 

দেখ যায় । 

৫ দেশপ্রেমাত্মক কথা “গাজী-কালু-চম্পাবর্তীর” কাব্য-কাহিনীতে স্থান 

পার নি। গাজী-চম্পাবতীর প্রেঃকথ। দিয়ে সাধারণের মনোরঞ্জন-প্রবণত! 
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স্প্ট অনুভূত হয় ; ধর্মকথা পরিবেশন। গোঁপ হয়ে উঠেছে । সতীশবাবুর 
নাটকে কোন সংঘর্ষমূলক চিন্তার চেয়ে, দেশাত্মবোধক প্রত্যক্ষ ঘটনার 
উপস্থাপন। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় | 

৬। কালু-গাজী-চম্পাৰতী নাটকের কাহিনীতে সমাজের তৎকালীন 

অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দ্বিতীয় দশকের বাস্তব চিত্র পাওয়। যায়। 

তৎকালীন উচ্ছুঙ্ঘল সমাজ, এমন কি সমাজ-শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ব্রান্মণগণের 
আচার-অ।চরণ, এই নাটকের অন্যতম চরিত্র রাজ। রামচন্ত্রের ন্যায় শ্রেণী-চরিত্র 

এই ন।টকে প্রতিফলিত হয়েছে । 

র!জ। রাচ্চন্দ্র যিনি রাজসভায় নৃত্যপটয়লীগণের নচ-গানে 

আনন্দ-বিভোর হয়ে চরম সখ অনুভব করতে চাইতেন, তিনি ভোজন 

রসিক হ।র যে পরিচয় দিয়েছেন ত। এইরূপ-_ 

লুচিশ্চ মণ্ড।শ্চ ক্ষীর দধি সন্দেশং । 

খ|জ। গজ। কছুরিঞ্চ পরমান্ন ইতযাদিং ॥ 

তিনি আরে। বলেছেন যে, পঞ্চ 'ম' ক।রই সুখের আধ।র । সেখানে 

ভট্টাচ।য্য মহাশয় নম্য নিয়ে আপত্তি জানালেন,_“আ মি জানি পঞ্চ 'ন' কার 

সবচেয়ে খারাপ জিনিষ ।” 

এ সবই তংক|লীন বিল।সী রাজন্যবর্গের খাটি চিত্র। ব্রান্মণ-পুরো হিতগণের 

চাতুরী-চরিত্র এখানে স্পষ্ট । মুসলমান কালু রাজসভায় উপস্থিত হলে 
র।জসঙ। অপবিত্র হয়েছে ; অতএব ত। পবিত্র কর।র ব্যয়-কার্পপ্য ভাব প্রক।শ 

পাওয়ায় ভট্টচাধ্য মশ।য় বললেন__“অবস্থ। বুঝে ব্যবন্থ। দিতে ন| প'রলে 

কি আজকাল পুরুতগিরি চলে !?" 

৭। দেশ-প্রেমের হাওয়। যে গ্রামে গ্রামে তখন (€ ১৯১৩-১৪ খুষ্টাব ) 

বেশ খানিক প্রবেশ করেছিল ত। বিড়িওয়ালার গান থেকে বৃঝ। যায়_ 

চাই, গোলাপী বিড়ি চাই, 

বিদেশী সিগারেটের 

মুখে দে ন। ছাই। 

মৌরী এলাচ স্বগনা ভি, 

বোছ্ে মাদ্রাজ বর্ম। পাবি, 

ঘরের সোন। ফেলে দিয়ে, 



২৫৬ ব।”ল প'র-সাহতে)র কথ। 

পরের বিষ কেন খই । 

ক।জ কর মলে মিশে 

দেশের পয়স৷ থাকৃবে দেশে 

কেন মর কয় সতীশে 

আপশে।ষে বাঙালী ভাই। 

যেও ন। আর পরবশে 

যায় প্রাণ ক্ষতি নাই ॥ 

৮। অনুরূপ দেশ-প্রেশাত্মক কথ। গাজী-কালু-চম্প।বতী কন্ত|র পু থিতে 

নেই। এইসব পুথিতে কিছু প্রণয়-কথ। ও ধর্মকথ। ছাড়। সাহিত্য-রসাআ্মক 

কিছু নেই। তাই কোন কোন সমালোচক এইরূপ পচ।লী কাব্যগুলিকে 

উপেক্ষা করেছেন। এমনকি ইউর এইসব রচন।কে কদর্য ভাষায় রচিত 

বলে মস্তব্যও করেছেন । বল। বাগ্ছল্য, ঠার। হয়ত খবর র।খেন ন। যে, এখনও 

কোন কোন অঞ্চলের নিরক্ষর জনসা ধ।রণ আগ্রহসহক।রে ভর্তিভ।বে এই সকল 

রচনার মাধ্যমে পীরগণের মাহাত্ম্য-কথ। অবগত হয়ে থাকেন । ঙ।র। এগুলিকে 

যথেষ্ঠ আগ্রহ সহকারে উপভোগ তে। করেনই এব* সেই স।থে প্রচুর আনন্দও 
লাভ করেন। যে মুসলমান সমাজ-চিত্র অন্ত কোন স।হিতে। স্থান পায়নি, 

ইতিহাসের ক্ষেত্রে যার মূল্য অপরিসীম, ত এই বচনাবলীতে ধর। পডেছে। 

৯। আধুনিক কালের স্ত্ণ-ব।ক্তির এক *নে।র* চিত্র অঙ্কন করে ন।ট)ক।ব 

লিখেছেন £__ 
কলির একি ক গু দেখি ॥ 

বলব কারে মনের কথা, 

কে আছে এমন দুঃখের দুঃখী । 

এখন মাগ হয়েছে মাথার মণি, 

ভাতার ব্যাট। যেন ঢে'কি। 

বাপ-ম! ষে গে| পায় ন। খেতে, 

ছেলে আছেন হয়ে খেঁকী। 

কলির একি কাণ্ড দেখি ॥ 

১০। গাজীর মাত ণঅঙ্ুপার পাগলিনী হওয়! আচ!র-ব্যবহ।র 

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের নবীনমাধবের মাতার পগলিনী হওয়! অ।চার 

ব্যবহা'রকে প্মরণ করিয়ে দেয় । গাজীর মাত। অদ্ভুপ| বলেছেন,__ 
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_-কে তুই, কে তুই £ দূর হদৃর হ!.-" তুই আমার সামনে থেকে 

সরে য।,_-আমার নিঃশ্বাস গ।য়ে লাগবে । (উচ্চ হাস্য, চিন্ত।, ক্রন্দন )?” 

কিংবা, “ছেড়ে দে, ছেড়ে দে রাক্ষসী !”'..-ইত্যাদি। 

১১। ন|টকথানি পূর্ণশাত্রায় পাঁরখাহাম্ম্-নাটক নামেই অভিহিত । এতে. 

পারের সাথে দেব-দেবারও আগমন ঘটেছে, দৈববাণী শ্রুত হয়েছে,, 

মর্ত-পাত।লের মধ্যে যোগ।যে'গ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'ল।কে ভক্তিভাবে ডেকে 

অলৌকিক শক্তিতে শক্তিশ।লী হতে দেখ! গেছে, স্বপ্র-দর্ণনকে বাস্তবে পরিণত 

হাতে দেখ। গেছে, যাব ব। মন্ত্রবলে নিজ রূপ পরিবত্তিত হতে ব। তৎকর্তৃক- 

অসম্ভব কাজ সম্পন্ন করতে দৃষ্ট হয়েছে, এমন কি দেখ। গেছে যে__ 

ভগ্যবিচারের ফল ঠিকভাবে ফলেছে। বাস্তব সমাজ-জীবন ভিত্তিক 

নাটকে এ সবের অনুপ্রবেশ অস্বাভাবিক বলে সহজেই স্বীকৃত হতে 

পারে। ত। ছ।ড়। জল্ল।দের হাতের তরবারি ভেঙে যাওয়।, হাতীর পায়ের 

তলায় পিস্ট হওয়। সত্বেও অ।হত ন। হওর!, ভারী পাথর শোলার ন্যায় হান 

বোধ হওয়া, প্রহল।দের ন্যায় গজা তার পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহেবু 

ভক্ত হয়ে সংসার ত)।গ কর। প্রভৃতি ঘটনাগুলি বিচ।র করে কাহিনীটিকে- 

হিন্দ্রদের পৌর!ণিক কাহিনীর অনুকৃতি বল। সঙ্গত । 

১২। নাটকের কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় ষে, পীরগণের কীতিকলাপে 

হিন্দুগণও মুগ্ধ ন। হয়ে পরেন নি। পাঁর দরবেশও দেখ! যায় হিন্দুর দেবীকে 
যথেষ্ঠ শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করেছেন। একক্থানে পীর বড়খ। গাজী প।তালেবু, 

অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাগর-মাসীর শরণ।পন্ন হয়ে তর সাহায্য প্রার্থন। কর্ছেন,_ 

মাঁসী পূর্ণ কর বাসন।। 

যাঁচি তব করুণ। ॥ 

তুমি বিন। বিজন বনে 

কে অছে আর বলনা। 

নগরে বসাতে সাধ 

উপাক্র তে। দেখি ন।। 

স্বীকার ন। হলে মাসী 

ও চরণ তে। ছাড়ব ন| | 

--১৭ 



-২৫৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

সার-মাসীও দেখ! গেল গাজীর অনুরোধের উত্তরে বল্লেন,-_ 

“বাপ গাজি! এর জন্যচিত্তাকি! উঠ, চল,_-আমি এর উপায় করে 

দেব চল, প।ত!।লে আমার কন্যা পল্লাবতীর কাছেচন। সেতোমাকে 

দেখবে বড় খুশী হবে 1” 

১৩ পোৌরানিক আদর্শের কাহিনী হলেও তংকালীন বাঙালী-সমাজ-চিত্র 

এই নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে । রূপর্টদ ও তার গৃহিনীর চরিত্র, অজ্কুপ| ও 

'পাচতোলার চরিত্র এবং আচ।র-ব্যবহার।দি খশটি বাঙালী চরিত্ররূপে 

উদষ্ভতামিত। জামাত। গাজী ও কন্য! চম্পাবতীকে বিদায় দিবার সময় শ্বাশুভা 

ব্পীলাবতী বল্ছেন £__ 

“বাবা, চম্পা আমার অভিমানিনী, বড় যত্রের, বড় আদরের সামগ্রী । 

যত করে রেখ । আর অধিক কি বল্ব। 

মা চম্পা, স্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করে। | পতি পরম 

গুরু, কখনও তার অবাধ্য হয়ে! না। তার অমতে কোন কাজ 

করে। ন। লোকে যেন নিন্দ। ন। করে । মনে রেখ, তার চেয়ে 

কলঙ্ক মেয়ে মাহুষের আর কিছুই নেই। আশীর্বাদ করি তোমর। 

সখী হও ।” 

১৪। নাট্যকার তৃত্-প্রেতের অবতারণ। করে সুন্দরবনাঞ্চলের তৎকালীন 

এসরল অধিবাসীদেরও মনোভাব এবং তংসহ তাদের ভুত-প্রেতে বিশ্বাসের চিত্র 
স্ঙ্কন করেছেন । 

১৫। ত্রান্ষণ্য আদর্শ ইসলাম ধর্ম সমাগমে আহত । দৃঢ়ভাবে ত। 

ঞপ্রতিষ্ঠত করার শেষ চেষ্টায় ত্রান্থণ রাজ! মট্ুক রায় আহ্বান জান।চ্ছেন $_- 

“উঠ সৈন্যগণ, এস ত্রাঙ্মণগণ, যদি নিজ ধর্ম-অস্তিত্ব রক্ষা! ক্তে চাও, 

যদি জাতিকুল মান বজায় রাখতে চাও,__-তবে চল, সকলে 

একযোগে বীরদর্পে যুদ্ধে গমন করি 1” 

১৬। নাট্যকার বাঘসৈন্যের মুখে ভাষ। আরোপ করেন নি, যদিও 

পষ্ভনি বাঘগণকে মঞ্চে আনরন করেছেন, তাদেরকে যৃদ্ধে আহ্বান কর। 
কয়েছে মাত্র। গাজী প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাব্যে বাঘগণের নামের বিবরণ 
ধষিখিত হয়েছে,__নাট.কার সেরূপ নামও উল্লেখ করেন নি। 
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১৭। স্বাধীনত। আন্দেলনের আবহাওয়! এই নাটককে ম্পর্ন করেছে। 

কারণ, ব্রাঙ্গণ-ব্রাঙ্গণীর কথোপকথনের মধ্যে একটি গানে আছে ঃ- 

«--প্রাণনাথ পায়ে পড়ি, 

দাও না কিনে দেশী শাড়ী, 

নইলে চলেই যাব বাপের বাড়ী 

যতন করে দেশের জিনিষ মাথায় তুলে রাখ ন!। 

হৃদয় খুলে “সতীশ' বলে এই কথাটি ভ্বল না ॥ 

১৮। নাট্যকার স্বদেশী যুগের তংকালীন আবহাওয়ায় হিন্দ্ু-মুসলমানের 

মধ্যে বিবাহবন্ধনকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তবু বিদেশী জিনিষকে বরদাস্ত 

করেন নি। তিনি নিজে “এল।হি ভরস।” স্মরণ করে প্রথমে শিরোনাম! লিখে 

নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেছেন তবু ইংরেজগণের অধীনতাপাশকে স্বীকার 

করেন নি। তিনি চার খান। দেশাত্মবোধক গান এই নাটকে স্থান দিয়েছেন । 

গানগুলির শবচয়ন ও গ্রন্থন। দেখলে বোঝ।| যায় যে নাট্যকার এইরূপ গান 

রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বস্ততঃ তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে অসংখ্য পান রচন! 

করে গেছেন। 

কালু-গাজী ও চম্পাবতী নাটকে অঙ্কিত চরিব্রাবলীকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত 

বিভাগে বিভক্ত কর। যায়-_ 

১। মানব । যথা,__সেকেন্দার, গাজী, কালু, চম্পাবতী প্রমুখ 
২। দেবতাস্থানীয় । যথা,__সাগর মাসী । 

৩। অমানব। যথা, রাক্ষস, ভূত-প্রেত ও পরী । 

8৪1 পশু । যথা,__বাঘ ও কুমীর। 

তাছাড়! চরিতব্রগুলি অন্য ভাবে বিভক্ত করলে দেখ! যাবে যে মানব চরিত্রে 

অভিজাত ও অনভিজাত শ্রেণীর চরিত্র রয়েছে। অনভিজাত বলতে-_-. 

বিড়িওয়াল!, কৃষক, ব্যাধ প্রভৃতিকে চিহিচত কর! যায় । 

গাজী ধর্মপরায়ণ মানব ॥ সুফী ফকিরের আদর্শ-অনুসারী গাজী বিবাহ, 

বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন__কিন্ত সেধানেই তার গতি শেষ হয়ে যায়নি; 

গাজী উদাসীন, যোদ্ধা, প্রেমিক, দয়।বান; গাজী ভক্ত, আাতৃবংসল; গান্ক- 

মানসিক দিক থেকে হথেফ দৃড়। 
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কালুও ধর্মাপর|য়ণ মানব । তিনি গাজীর বন্ধু, ভ্রাত।, ভূত্য--সব কিছু ঃ 

তিনি গাজীকে স্বফী-ফকিরের আদর্শে নিষ্ঠাবান থাকতে সর্বপ্রকার পরামর্শ 
দিয়েছেন। পীর গোরার্টাদের সাথী সোন্দলের সঙ্গে তার বেশ কিছু সাদৃশ্য 

দেখা যায়। সোন্দলের ন্যায় তিনিও পালক-পুত্র। 

সেকেন্দর শাহকে বাদশাহ অপেক্ষ। পিত হিসাবে অধিকতর আকর্ষণীয় 
চরিত্র বলে মনে হয়। তিনি ভাগবতের হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে কিছুট। তুলনীয় । 

তবে তিনি আল্লাহকে অস্বীকার করেন নি। পুত্রের প্রতি সমধিক স্নেহপর।য়ণ 
ছিলেন বটে। 

মাত! হিসাবে অজুপ| ছিলেন খাঁটি বাঁঙালী ঘরের আদর্শ জননী । পুত্র বিহনে 
বিরহ যে কতখানি তীব্র হয়ে জননী হৃদয়ে আঘাত করে তার জলস্ত নিদর্শন 
এই চরিত্রটি । পুত্রবধূর সহিত তার ব্যবহার, পুত্রের জন্য তার মৃছণ যাওয়। 

ব! পাগলিনী হওয়| দীনবন্ধু মিত্রের “নীলদর্পণ”-__-ন1!টকের কাহিনীকে ন্মরণ 

করিয়ে দেয় । 

রাজ! মটুক ছিলেন প্রান্ণ্য ধর্মের ধারক ও বাহক। রাজ! হিসাবে তিনি 
কঠোর নীতি অনুসরণক।রী। আপন কন্ঠ(র প্রতিও তিনি র।জোচিত 

ব্যবহার করেছেন । শেষ পধ্যন্ত গাজীর নিকট পরাজিত ন। হলে কিছুতেই 

তিনি মুসলমান ধর্মীবলম্বীর সহিত কন্ার বিব।হ দিতে সম্মত হতেন ন|। অর্থাৎ 

ধর্মত্যাগ কর। বরং তার পক্ষে সহজ কিন্তু জীবন ত্যাগ কর! যায় ন|। 
অপরপক্ষে চম্পাবতীর পতিগৃহে যাত্রাকালে পিত! হিসাবে মষ্টরক রাজ। যে 
উপদেশ দান করেছেন ত। থেকে তার আদর্শ গৃহী হৃদয়ের পরিচয় পাওয়। 

যায়। 

রাণী লীল।বতী ছিলেন একজন আদর্শ নারী | তিনি জননী । তাই কন্যার 

অন্তর-বেদনাকে তিনি হাদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। গাজী মুসলমান 

হলেও যেহেতু গাজীর নিকট চম্পাবতী আত্মসমর্পণ করেছেন, সেই হেতু আর 

কারে। কাছে তিনি আত্মদ্ান করতে পারেন ন।-_এ শিক্ষ। তার মায়ের কাছ 

থেকে গৃহীত । রাশী লীলাবতীর নিকট পতির ধর্মই পত্ীর ধর্ম । ব্রাক্গপ-রমণী 
হয়েও মুসলিমকে পতিত্বে বরণ কর।!র মতন এত বড় সংস্কার থেকে মৃক্ত হওয়! 

কম বিস্ময়ের নিয় নয়'। : 

চম্পাবতী চঞ্চলা-চপল।, গাজীর প্রেমে উন্মাদিনী। পিতার আদেশে তাকে 
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কারাগ!রে থাকতে হয়েছে । অবশ্য তিনি পিতার প্রতি কিছু অভিমান প্রকাশ 

করেছেন। তিনি মাতার আনুকৃল্যে সংস্কার-মুক্ত হয়ে মৃদলম।ন গাজীকে 
বিবাহ করেছেন। শ্বশুর বাড়ীতে এসে যথাভক্তিতে শ্বশ্ুর-শ্বাশুড়ী এবং 

অন্্যান্যকে গ্রহণ করেছেন। 

সাগর মাসী দেবী হলেও সাধারণ নার'র মতনই অধিকাংশ আচরণ 

করেছেন। ত!র কথায় কোথাও হিন্দু ব। মুসলম!ন এমন প্রশ্ন আসে নি। 

রামচন্দ্রের মতন মুসলমান বিদ্বেষী লে।কের অভাব সেক।লে ছিল ন|। 

“পঞ্চ'-ম কার সাধন!ই তাদের অনেকের জীবনের সর্বস্ব । তবে চরম আঘাতে 

এ সব চরিত্রের লে।ক সাধ।'রণ ভাবে একেব।রেই ভূহিতে প্রণিপ।ত করে। 

অনুরূপভাবে ব্রা্ষণ, বৈষ্ণব, রূপচাদ, বিদুষক, হরি, তরি প্রভৃতি প্রত্যেক 

চরিত্র স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর । 

ন।টকখানি ১৯১৩ খুষ্টন্দে অর্থাৎ আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বে রচিত। 

তৎংক।লেও হিন্দ্-মুসলম।নের চধ্য বিবাহ সংঘটন বাঙালী সমাজে অননুমোদিত 

ছিল ন।_-এই ন।টক তা।র প্রকৃষ্ট প্রমাণ । সেই স"গে অ:রে। কয়েকট বৈশিষ্ট্য 

লক্ষাণীয়__ 

১। সংস'র ত্যাগী স্বফী ফকিরের বিব:হ, 

২। দেবীর সঙ্গে পীরের কথে।পকথন, 

৩। ব|ঘ ও কুমীরের যুদ্ধ বর্ণন।, 

8৪1 প্রণয়াখ্যান এই কাহিনীতে যথেষ্ঠ প্রাধান্য লাভ করেছে, 

৫&। গাজীর বিরহ__শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ তাাাগের ফলে ব্রঙ্গপুরে যে বিরহ সৃষ্ট 
হয়েছিল-_-তার সঙ্গে তুলনীয়, 

€ঞ্ পীর গোরাটাদ ক।ব্য ব| পেডুয়ার কেচ্ছাতে বণিত জীবন-কুঁয়ার 

জল অপবিত্রকরণ কাহিনীর প্রতিফল দৃষ্ট হয়। 

৭। পীর একদিল শ।হ্ ক।ব্যেও দেখা যায় মন্ত্রবলে পীর এক সময় 

বাঘকে ভেডায় রূপান্তরিত করেছেন । 

৩। রায়-মজল কাব্য 

রায়মঙ্গল কাবোর রচয়িত। কৃঞ্চরাম দ!সের বাসম্থান ছিল চব্বিশ পরগণ! 

জেলার অন্তর্গত নিমত। নামক গ্রামে । তার জন্ম তারিধ আনুমানিক 
১৬$৬--+৫৭ _খৃষ্টাব্দ। কাব্য রচনার কাল ১৬৮৬ খৃষস্টাব্দ। তার রচিত 
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পুস্তক সংখ্য। পাঁচটি বলে জানা যায়। তাদের নাম হথক্রমে কালিকা মঙ্গল» 

য্ঠিমঙ্গল, রায়হঙ্গল, শীতলামঙ্গল ও কমলামঙ্গল। কবি ছিলেন বৈঞ্চব ভক্ত ৷ 

ধর্মক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সমহুয়ের পক্ষপাতী । বাস্তবতা তার কাবেোর 

অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

কৃফধরাম দাসের তৃতীয় রচন! এই রায়মঙ্গল কাব্য। কাব্যের আকার, 

১৪%১৫৫%। পত্রসংখ্যা ১ হতে ২৫ পর্য্স্ত। পুঁথিতে ছই-তিনজনের 

হস্তাক্ষর পরিলক্ষিত হয় । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিসংখ্যা ১৭৯৮। 

এই কাব্য ছিপদী ও ভ্রিপদী পয়ারে রচিত। এতে বেশ কিছু বর্ণীশুদ্ধি 

আছে। লও ন এর আকৃতি একই গুকার। য়ওঅ এর মধ্যেব্যবহারের 

কোন নিয়ম নেই। নয ব জ শ এরওব্যবহারের কোন নিয়ম নেই ॥ 

প্র্ঠুর আরবী (যেমন মোকাম ), ফারসী (যেমন গীরিদা ) ও হিন্দী (যেমন 

পাগ্) শব্দ থাকা সত্বেও বাংল। ভাষায় লিখিত কাব্যখানি সুখপাঠ্য। 

বেশ কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রবাদ এতে রয়েছে । 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী 

পুষ্প দত্ত সাধু, পাটনে যাওয়ার পথে সেই নৌকার মাঝিগণের নিকট 

পীর্ক বড়খা গাজীর নি্ললিখিতরূপ বিবরণ শুনলেন £_-একবার ধনপতি 

সওদাগর পাটনে যাবার পথে পীর বড়রখ। গাজীকে শ্রদ্ধা ন৷ জানিয়ে কেবল 

দক্ষিণ রায়ের পূজা করায় গাজীর সাথী ফকিরগণ অসন্তুস্ট হয়ে ঘটনাটি পীর 

বড়খ*! গাজীর গোচরে আনলেন। পীর সাহেব সব বৃত্তান্ত শুনে নিয়ে 

বুঝলেন যে সেই অঞ্চলে তীর অধিকার ক্ষুঞ্ন হয়েছে। তিনি রুষ্ট হলেন 

এবং দক্ষিণ রায়ের নামে সৃষ্ট ঘর ভেঙে দিলেন। ফলে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে 

তার সংঘর্ষ হয়ে উঠল অনিবার্ধ্য। উভয় পক্ষেরই সৈন্য হ'ল বাঘ-সৈম্য । 

নানা বর্ণের, নান। চেহারার, নান! চরিত্রের এবং নান! ন।মের বাঘ তারা। 

পীর বড়খশ গাজী এবং দক্ষিণ রায়ের আহ্বানে সেই সকল বাঘ নিজ নিজ 

অধিপতির নিকট উপস্থিত হল এবং নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে যুদ্ধের 

জন্ব প্রস্তুত হ'ল। শ্রক নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হল তুমুল সংগ্রাম । যুদ্ধআর 

থামে না। মুদ্ধে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তির কোন সন্ভাবন। নেই। এমতাবস্থায়, 

এক মিশ্র দেবত1 তাদের উভয়ের মধ্যে এসে উপনীত হলেন; 
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অগ্ধেক মাথায় কাল। একভাগ চুড়। টাল। 

বনমাল। ছিলিমিলী তাতে 

ধবল অর্ধেক কাযা অর্ধ নীলমেঘ প্রায় 

কোর।ণ পুরাণ দ্বই হতে । 

অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধপীর (2) বেশধারী সেই পরমেশ্বর যুদ্ধরত দক্ষিণ রায় ও 

বড়খ*! গাজীকে ঠাণ্ডা করলেন । তিনি উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য পুনরায় স্থাপন: 
করে দিলেন। মিটমাটের সর্ত হ'ল,__ 

বড় খার মহাকায় গেরে কেরামত তায় 
হইবে লে।কের কাম ফতে 

যেখানে পীরের নাম বারাম মোকাম থান 

যত ফয়তাল। নাম হতে। 

মায়। মুণ্ড এইব্ূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ 

পূজ। করিবেক যতজন-.-... 

এখানে দক্ষিণ রায় সব ভাটা অধিকার 

হিজলীতে কালু রায় থান। 

সর্বত্র সাহেব পীর সনে নেয়াইবে শির 

কেহ ত!ভে ন। করিবে মানা । 

সেই দিন হতে পীর মোবারক বড়খী গাজী এবং ঠাকুর দক্ষিণ র্রাক্ 

আঠারে। ভাটি রাজের সমান অধিকার হলেন। পর!জয়ের গ্লানি কারো 

স্পর্শ কর্ল ন|। 

এই কাহিনী শুনে পৃজ। দিতো তবে গাজী পীরের মোকাম থেকে সওদাগর 

ডিঙ্গ। ছাড়লেন। 

রায়মঙ্গব ক।ব্যাংশের এই কাহিনীটিতে মুলত: সমন্বয়ের কথা প্রাধান্য লাভ: 

করেছে । সে সমন্বয় ঈশ্বর-অভিপ্রেত। এমন প্রচে্ট। সরাসরি সচরাচর 

দুষ্ট হয় ন।। পীর গোর।ট।দ-কাব্যে পর গোরাটাদ এবং দক্ষিণ রায়ের 

মধ্যে সন্ধি স্থাপন ভাটি প্রদেশের উপর উভয়ের সমান অধিকারের সে 

সহাবস্থান প্রবতিত হয়েছে । বাঘ-সৈন্তের বিভিন্ন পরিচয় এবং তাদের 

মধ্যকার মৃদ্ধের বিস্ত-ত বিবরণ হৃদয়গ্রাহী । 

রয় এবং পীরের দ্বন্ম মূলতঃ অধিকার বিস্তারের ছন্দ । স্থুল দৃষ্টিতে হিন্দু 
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৪ মুসলিমের মধ্যকার আপন আপন প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা বলে অনুভূত 
হয় । উভয়েই দেব বা! অল্লাহের বলে বলীয়ান । উভয়েরই বল বাঘ-সৈম্য 

নিয়ে! সমগ্র কাব্যে মানব ও পশু এই দুই চরিতের সমাবেশ দৃষ্ট হয় । 

যৌবরাজ্য পরিত্যাগ করে মংসার বিরাগী হয়ে দেশদেশান্তরে ভ্রমণকালে 

চম্পাবতীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হওয়ার পরের কিছুদিনের কাহিনীর সঙ্গে এর 

€কোন সাদৃশ্য নেই। এতে প্রৌচ বড়খণ গাজীর জীবন-চিত্র সুপরিস্ফ-ট 

হয়েছে। গোৌরমোহন সেন রচিত কাব্যের কাহিনী এবং কলেছদ্দী গায়েন 

গীত, গাজী সাহেবের গানে বঞ্রিত কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে । গাজীর 

মাহাত্ম্য যে দক্ষিণ রায়ের মাহাত্ম্য অপেক্ষ। কোন অংশেই কম নয়, আলে!চ্য 

কাব্যাংশে তা পরিস্ফুট হয়েছে। অপর পক্ষে দক্ষিণ রায় যে গাজীকে 

অবজ্ঞা কর্তে সমর্থ নন ত।ও এই কাহিনীতে স্পষ্ট । গুতাক্ষভাঁবে ধর্সগচ'র 

বা ধর্ষরক্ষ। বিষয়ক প্রশ্ন এখানে নেই । কাহিনী দৃষটে মনে হয় এই কাঁব্যাংশে 

বন্গিত দক্ষিণ রায় এবং গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে বণিত দক্ষিণ দেও বা 

দক্ষিণ রায় একই ব্যক্তি নন। খুব সম্ভব দক্ষিণ রায় কোন বাক্তি বিশেষ নন; 

দক্ষিণ রায় অথণৎ দক্ষিণের রায় আঠা!রে। ভাটি র।জ্যের প্রতিনিধি বিশেষ । 

এবং এই কারণেই দক্ষিণের বংশানুক্রচিক অধিপতিগণ “দক্ষিণ_রায় 

উপাধিতে অভিহিত হয়ে আস্ছেন। 

ও । গাজী সাহেবের গান 

গাঁজী সাহেবের গানের রচয়িতা কে ত। জান। যায়না । উক্ত গান 

ব্রচয়িত! আদো একজন মাত্র কবি ছিলেন কিনা ত।'ও অজ্ঞাত। বংশানুক্রশে 

গ্রামের বিশেষতঃ মেদনমল্ল পরগণার ফকিরগণ গ্র।মে গ্রামে এই গান গেয়ে 

ফেরেন । নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই গান জনৈক কলেমদ্দী গায়েনের নিকট 

থেকে সংকলন করেন। বাংল। ১৩৩৫ সালের ৬ই শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয় 

সাহিত্য পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে উক্ত গান নগেত্দ্রনাথ বসু কর্তৃক 

পঠিত হয়। কলেমদ্দী গায়েন ছিলেন উক্ত অঞ্চলের সিতাঙ্গগু. গ্রাছের 

অধিবাসী । তিনি মেদনমল্ল পরগণ।র অন্যতম জদিনার দুর্গাদাস বাবুর প্রজ' ৷ 

«লোকমুখে প্রচলিত এই গান তিনি গেয়ে বেড়াতেন। 

গাঁজী সাহেবের গান মোবারক গাজী সাহেবের উপাখান নামেও 

শপরিচিত। এই সংকলিত গ!নের মধ্যে ৮২৮ট. পংক্তি রয়েছে । গানগুলি 

১৩৩৫ বঙ্গাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রথম শুকাশিত হয় । 
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দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম চব্বিশ পরগণার সাধারণ 

অশিক্ষিত ব! অর্দশিক্ষিত মানুষের ব্যবহৃত চলিত ভাষায় গাজী সাহেবের 

গানগুলি রচিত। ভ্রাম্যমান ফকিরগণ আপনার সুবিধামত শব্দ সংযোজন- 

লিয়োজন করায় এর ভাষ। অনুরূপ বিশেষ অঞ্চলের মৌখিক ভাষায় সম্বদ্ধ 

হয়েছে । কয়েকটি শব্দের রূপান্তর কিভাবে হয়েছে ত। দেখানে। হল, 

পুকুর »  পুথুর 
দিপাহী ৮” সেফ।ই 

আসিল »” অ।ইল । ইত্যাদি 

ত।ছ।ড়। বেশ কিছু আরব", ক।রসী প্রভৃতি শব্দ বাবহৃত হয়েছে । যথ। 2- 

গোছল্ অর্থে হস্ত-মুখ।দি প্রক্ষ।লন কর।, 

চৌহদ্দি ঃ সীমান।, 

ছডেজিল রর প!ঠ।লে।, 

ছেরে রি অনার, 

বোলাইয়। ৮ 0কে নিয়ে, ইতা!দি। 

গ।নগুলি দিপদী পয়।রে রণচিত। এতে অনেক অশুদ্ধ বান।ন রয়েছে । 

গ।জী সাহেবের গ'নের ভাষায় গায়েন ও নকলকারার দোষে আধুনিক 

ছ।প পড়লেও এর দধ্যে ইংরেজ প্রশাবের কে।ন নিদর্শন নেই । মুসলিমের 

রচন। হলেও ব। মুসলিম গায়েনর। এই গান সবত্র স্বর-লযঃযে.গে গাইলেও 
এতে তেমন বিশেষ একটা উর্দু ভ!ষার ছাপ পড়েনি। গোছল, সিরনী, 

হাজত, মুশ্িদ, তলব, হকিকৎ, বেসরিকং, আউলে প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি 

শব্দ ছাড়াও সবত্র চব্বিশ পরগণার স্থানীয় ব।ংল। ব্যবহৃত হয়েছে । এইরূপ 

গন বঙ্ষের নানাস্থানে হিন্দ্ব ও মুসলিম সমাজের নান! অন্তযজ শ্রেণীর মধ্যেও 

প্রচলিত আছে । 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী 

মোবারক গ।জী অ'পন পুত্র হ্ঃখী গাজীকে জান।লেন যে তিনি ঘ্ৃটিয়ারীতে 

একটি পুকুর কাটিয়ে তাতে মক্কা থেকে পানি এনে রাখবেন এবং এই স্থানকে 

ম্ক। বলে প্রচার করবেন । এতে যাত্রীর। এসে পদধোৌত করবে না; গোছল 

করতে পারবে এবং যদি তার! খোদ।র নিকট মোনাজাত করে তবে তাদের 

হনের আশ! পূর্গ হবে । 
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মোবারক গাজী আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সেইরূপ একটি মক! সেখানে 

নিমাণ করালেন। 

নবাব ঢাকায় এসে খাজন! আদায়ের জন্য জমিদারগণকে তলব করতে 

সেরেস্তাদারকে আদেশ দিলেন । সেরেস্তাদাঁর জানালেন যে, মেদনমল্ল পরগণার 

রাজ! মদন রায়ের নিকট তিন সনের খাজন| বাকী আছে। নবাব দ্ধ 

হয়ে মদন রায়কে হাতে দড়ি দিয়ে বেধে আনতে বললেন। বারে। জন 

সিপাহী তিন মাস হেঁটে এসে পৌছালে! কলকাতার কালীঘাটে। তারা 

কালীমাতার কাছে মানত করল যে যদি তার। র।জাকে বাড়ীতে সন্ধান পায় 

তবে ফেরবার পথে বিল্বপত্রে কালীমাত।কে পৃজ। দিয়ে যাবে । অন্তধ্যামী 

গাজী এ কথা জানতে পেরে পুত্র দুঃখী গাজীকে ডেকে জানালেন যে যদি 

রাজার হাতে দড়ি পড়ে তবে কেউ যেন তাকে বাব। বলে নাডাকে। এর 

উপায়ের কথায় গাজী জানালেন যে, রাজা তার কাছে এলে তিনি অবশ্যই 

আশীর্ববাদ করবেন । 

সিপাহীগণ রাজপুরীতে আসতেই চারিদিকে সাঁড়। পড়ে গেল। রাজা 
ভীত হয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ঘরের মধ্যে লুকালেন। পেয়াদ!র। 
বাইরে হৈচৈ করতে থাকায় রাজ! শেষে দেওয়ান মহেশ ঘোষকে তাদের 
সামনে কথা বলতে অনুরোধ করলেন। মহেশ ঘোষ তে। চাকরী ছাড়তে 

চায় তরু পেয়াদাদের সামনে যেতে চায়না । অনেক অনুরে।ধে মহেশ 

ঘোয় তে! কালীঠাকুরের নাম স্মরণ করে তাদের সামনে এল । সে বলল,__ 

রাজ। পেঁচাকুল পরগণায় ত।লুকে গেছেন। জমাদার সে কথা বিশ্বাস করল 

ন।। তাকে চাপা গাছে বেঁধে খুব প্রহার করল । সেই প্রহারে মহেশ ঘোষ 

স্বতপ্রায় হল। শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রী মহাশয় র।জার নিকট থেকে আটাশ টাক 

নিয়ে মোবারক গাজীর নাম স্মরণ করে পেয়াদাগণকে ঘৃষ দিলেন এবং তার 

বদলে দশ দিনের সময় পেলেন। মন্ত্রী এবার ম্বৃতপ্রায় মহেশ ঘোষকে রাজার 

'নিকট আনলেন এবং গাজীর স্মরণ করে অনেক চিকিংস।-শুশ্রষ! দ্বার! তাকে 

বাঁচালেন । মৃতপ্রায় মহেশ শেষ পধ্যস্ত অসাধারণ উপায়ে জীবন ফিরে 

পাওয়ায় রাজ। বিশ্মিত হলেন । তখন সে রহস্য উদ্ঘাটন করে মন্ত্রী বল্লেন,_ 

মন্ত্র-তন্ত্র নহে, গাজী সাহেবের গান ॥| 

মহারাজ মদন রায় তখন মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট মোবারক গাজীর বিস্তৃত 

বিবরণ নিলেন। তিনি বিশ্ময় বিমুগ্ধ হয়ে ফুল-শিরনি সংগ্রহ করে শির'নর 
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ষাড়ি ভক্তিভরে নিজ মস্তকে বহন করে সোনারপুর থেকে ঘুটারির বনে এসে 

উপস্থিত হলেন। 

অন্তর্ধ্যামী গাজী, রাজার আগমন বিষয় জেনে পাঁচ বছরের বালকনূপে 

ছেঁড়। গুনের চট গায়ে দিয়ে পথে বসে ধূলা-বালি মাখতে লাগলেন। 

মন্ত্রী মহাশয়ের পরামর্শে উক্ত বালকের স্বরূপ জেনে রাজা মদন রায় 
গাজীর চরণ ধরে কাদতে লাগলেন। বালক গাজী সাত্বনা-বাক্যে রাজাকে 
আশ্বস্ত করে তার পুকুরে খানিক মাটি কাটতে বললেন। 

গ[জীর নির্দেশমতন তিন কোপ মাটি কোদাল দিয়ে কাটতেই রাজার 

পরণের কাপড় খুলে গেল। কাপড় খুলে যাওয়ার ঘটনায় গাজী মন্তব্য করলেন 
যে তার জমিদারী মাত্র তিন পুরুষ থাকবে। রা'জ। অপরাধ মার্জন। প্রার্থন৷ 
করলেন। তখন গাজী সেই রাজার পোস্ঠ-পুত্রের সাহায্যে জমিদারী রক্ষ। 
হবে বলে শান্ত করলেন। সর্বশেষে রাজ। ঢাক। থেকে আগত সেফাইদের 

কথ৷ জানিয়ে বিপদ উদ্ধারের প্রার্থন| জানালে গাজী বললেন ;-_ 

শমনের ভয় আদি নাহিক রহিবে। 

দরওয়াজাতে যাব। মাত্র সেলাম করিবে ॥ 

তোমার সঙ্গেতে যাবে চাকর হইয়। | 

মোকদ্দম৷ ফতে হবে ঢাকাতে গিয়। ॥ 

শুভ মঙ্গলব।র যাত্রার দিন স্থির হল। গাজী তাকে শুক্রবার রাত্রে উদ্ধার 

. করবেন । র।(জা বললেন,_- 

সাত খাশী দিয়ে তব নামে হাজত দিব । 

গান-বাইন্ ডেকে তব গান করাইব ॥ 

গাজীর আশীবাদ নিয়ে রজ। বাড়ীতে ফিরলেন। জমাদার রুষ্ট হল। 

র!জ। স্মরণ করলেন গ|জীর নাম। তখন সেফাইগণ অজ্ঞান হয়ে (কাঠের 

পুতুলের শ্যায়) দাড়িয়ে রইল । পরিচয় পেয়ে জমাদার তখন মদন রায়কে 

মহারাজ বলে সেলাম করল । শেষে মহারাজের প্রর্থনায় গাজীর দয়ায় 

সেপ।ইগণ জ্বান ফিরে পেল। 

রাজ! এবার নবাব সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করলেন। বিভিন্ন স্থান অতিক্রম 

করে তিন ম!স পরে তিনি ঢাকায় পৌছিলেন। 



২৬৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ। 

রাত্রি দুই প্রহরে গাজী সাহেব পুত্র দুঃখী গাজীকে কুশ! ঘাস অনতে 
বললেন । ছুঃখী গাজী কুশ। ঘাস অ।নলেন। কুশ। ঘাস নিয়ে ভ্রমরের বূপ 

ধরে গাজী আখির পলকে ঢাকা শহরে উপনীত হলেন। 

নবাব নিদ্রিত অবস্থায় শুনলেন-__মদন রায় দরব।রে এলে যেন তাকে সাদর 

অভ্যর্থন! জান!নে। হয়। একথা শুনে নবাব কেঁদে ফেললেন । তিনি গাজীকে 

আর দেখতে পেলেন না। গাজী ভ্রমর-রূপে নবাবের দপ্তরখ।নায় গিয়ে বকেয়। 

তিন লক্ষ তিন হাজার টাকার অঙ্ক ডাইনে থেকে বামে ফেলে তৎক্ষণ।ং ফিরে 

এলেন ঘুটিয়ারী আস্ত।নায় এবং "অন্ত" করে আপন।র ধড়ে প্রবেশ করলেন। 

পরের দিন নবাবের লোকজন সাদরে রাজাকে দরব!রে নিয়ে গেলেন। 

দপ্তরে দপ্তর আন। হল। নবাব তখন র।জাকে বেশরিকের পাট্র। করে দিলেন। 

সেখান থেকে অনতি বিলম্বে রাজ! বিদায় নিলেন। 

কয়েদখানার প।শ দিয়ে যাওয়ার কালে কয়েদগণ রাজ।র নিকট তাদের 

মুজির ব্যবস্থা কর।র অনুরোধ জানাল । রাজ। সম্মতি নিলেন নবারের কাছ 

থেকে এবং নিজে কয়েদখানায় প্রবেশ করলেন তাদের মুক্তির জন্য ৷ বন্দী 

বারভূঞার প|য়ের বেড়ী কাটতে তাকে আড়াই ঘণ্টা কয়েদখান।য় থাকতে 

হল। তারপর তিনি গাজীকে স্মরণ করে প্রত্যাব্ন করলেন। 

রাজা মদন রায় পাল্পী করে দুই সপ্তাহ পরে কলকাত।য় এসে পৌছুলেন। 

কয়েদীগ্ণ-প্রদত্ত পীরের হাজত বাবদ এক হাজার টাকার মিঠাই কিনে 

তিনি একশত এক ভার মুটের স্কদ্ধে দিয়ে সোন।রপুরে এজেন। গৌড়দহে এসে 
সাতট। খাশী কিনলেন এবং সব নিয়ে গজীর সম্মুখে এসে গলবস্ত্রে অর্পণ 
করলেন । গাজী সাহেব খুশী হয়ে রাজ।কে আশীর্বাদ করলেন। আড়াই 

হল! কাচ! বেনার সাহায্যে খশীর মাংস রান! করে হ|!জত দেওয়। হল। 

গাজী সাহেব একটি মসজিদ নির্মাণ কর।র জন্য রাঁজাকে স্থান দেখিয়ে দিলেন। 

রাজ! শুধু বিপদকালে গাজীর চরণ পাওয়ার প্রার্থন। জানালেন। গাজী 

বললেন-_কোন চিত্ত! নেই । রাজা তখন সেলাম করে আপন ভবনে চলে 

গেলেন। 

গাজী সাহেবের মাহাত্ত্য গ্রচ।রই এই কাব্যাংশের মূল উদ্দেশ্য । এটি খণ্ড 

কাব্য। গাজীর সম্পূর্ণ জীবন কথা এতে নেই। কালু-চম্পাবতী প্রসঙ্গ এতে 

বদ পড়েছে । রায়মঙ্গল ক1ব্যের অংশ বিশেষ এবং গোৌরমোহন সেন রচিত 
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জীবনী গ্রন্থের অংশ বিশেষের সঙ্গে এই কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। পার 

একদিল শাহ কাব্যে বণিত পীরের শিশুরূপ ধ।রণ বিবরণের সঙ্গে এর মিল 

দৃষ্ট হয় । 

রাজস্ব আদায়ের জন্য কিরূপ জবলুন কর। হত ত।র বিবরণ এই কাব্যাংশে 

আছে। অলোকিক শক্তিতে খেদনণল্ল থেকে চক্ষের নিমেষে ঢাকায় উপস্থিত 

হওয়।র গল্প তখনক।র দিনে সাধারণ মানুষের নিকট অবিশ্ব।স্য ছিল ন| বলে 

মনে হয়। 

গাজী সাহেবের গ।নে বণিত চরিত্রাবলী অনেকখানি বাস্তব । গ্ধান 

চরিত্র মদন ও রয় গাজী সাহেব। তাছ|ড়। মন্ত্রী, নব।ব, দেওয়ান প্রভৃতির 

চরিত্র প।ঠকের মনে রেখাপাত করে । 

৫। কালু-গ।জী 

কালু-গ|জী-চন্প।বতার কাহিনা-ভিত্তিক একখ|নি নাটকের পুঁথি সম্প্রতি 

পাওয়া! গেছে। নাট/কারের নাম কোথাও লিখিত নেই। কোন ভণিতা 
ব| মৃখবন্ধ ব। ভূমিক। ব| কুশী-লব পরিচিতি নেই। পুথিখানি আমি উত্তর 
চব্বিশ পরগণ। জেল।র বসিরহাট মহকুমায় শ্বরূপনগর থানাধীন তরণীপুর 
নাক গ্রামের অধিবাসী মোহম্মদ অ।তিয়!র রহমানের বাড়ী থেকে পেয়েছি । 
জন।ব আতিয়ার রহম।ন বলেন যে পুথিখ|নি তার পিত। মরহুম জেহের আলি 
পাড়ের লেখা । পুথিখানির কভার পৃষ্ঠায় ইংরেজীতে য। লেখা আছে ত। 
খুবই অস্পষ্ট । লেখ। আছে 77801191080. “উক্ত হাচামউদিন” এর পর 
য। লেখ। আছে ত। পাঠসাধ্য নয় । পুথিখানি জেহের আলি পাড় সাহেবের 
লেখ। নয় বলে আমার ধারণ।। কারণ__ 

১। জেহের আলি পাড় সাহেব তরণীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক 

ছিলেন এবং তিনি নাকি “নমাল', পাশ ছিলেন। এহেন ব্যক্তির 

পক্ষে মারাত্মক রকমের বানান ভূল এই নাটকে ভুরি ভরি থাকৃতে 
পরে ন।। 

২1 জেহের আলি পাড় সাহেব ছিলেন “এজিদ বধ” নাটকের রচয়িত। 
এবং উক্ত ন।টকের পরিচালক । তার নাটক বসিরহাট উত্তরাঞ্চলে 

অসাধারণ অভিনয় সাফল্যে এতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করেছে । তার 
পক্ষে অঙ্ক ও দৃশ্য নির্দেশনায় সাধারণ ত্রুটি থাকতে পারে ন|। 
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অতএব কালু-গাঁজী নাটকের রচয়িতাকে হাছাম-উদ্দীন সাহেব বলে গ্রহণ 

করতে পার ষায়। 

পথিখানির পৃষ্ঠাসংখ্যা চৌধন্ি। ষষ্ঠ অংক কিন্ত ন।টকখানি দৃশ্যবিহীন । 

পুথিটি মনে হয় অসম্পূর্ণ । এতে চৌদ্দট গীত আছে, আছে স্বগতোক্তি। 

বদর, খোয়াজ, জল্লাদ, শিব, গঙ্গ। প্রভৃতি অতিরিক্ত চরিত্র নাট্যকার 

সংযুক্ত করেছেন। পরীগণের ন।মকরণে যথা,__নীলাম্বরী, পক্ষরাজ, যমরদ 

প্রভৃতি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য । গাঁজী ও চম্প।বতীর মিলন কাহিনীই এই নাটকের 

মূল প্রতিপাদ্য । 

গ্রামাঞ্চলে যাত্রার অ।সরে স।ধারণ মানুষ আনন্দলাভ করেন। আলোচ্য 

নাটকখানি সেই উদ্দেশ্যটুকু সফল করতে সমর্থ বটে। ন।টকখানি সম্পূর্ণরূপে 

হিন্দ্র-মুসলমানের সহাবস্থান ভাবনার উপযোগী । 

নাটকখানি রচনার তারিখ নির্ণয় কর যায় ন7া। জেহের আলি পাঁড়ের 

স্বত্যুকাল ১৩৬২ বাংলা সাল। অতএব তা'র সমসমায়িক কালে রচিত বলে 

ধরলে এই নাটকের রচনাকাল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পুর্বেব হতেই 

পারে না। 

৬। গাজী-কালু-চম্পাবী 

মোছান্নেফ গোলাম খয়বর ও আবহুর রহিম সাহেব বিরচিত ৭৮ পৃষ্ঠার 

একখার্নি কাব্য পাওয়। যায়। কাব্যখানি সন ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত । 

্রন্থধানি দৃষ্প্রাপ্য। শ্তরীমৃক্ত বিনয় ঘোষের কাছে তাঁর একটি কপি আছে । 

গাজী-কানু-চম্পাবতী কাব্যের রচয্লিত। আবদুর রহিম সাহেব এবং এই 

কাব্যের অন্ততম রচয়িত। আবহুর রহিম সাহেব একই ব্যক্তি বলে অনুমিত হয়। 

আবদ্বর রহিম সাহেবের কাব্যের প্রকাশকাল ১৩৭৪ সাল । এর পৃষ্ঠ! সংখ্যা ৯২। 

পরবর্তীকালে তার পরিমার্জন ও পরিবর্ধন হওয়। খুব স্বাভাবিক । এর 

পক্ষে কাব্যদ্য়ের প্রথম দুই পংক্তি লক্ষ্যণীয় ১-_ 

প্রথম কাব্য (প্রকাশ ১৩৪৫ ) £ প্রথমে প্রণাম করি প্রত করতর ॥ 

আকাশ পাতাল আদি সৃজন যাহার * 

দ্বিতীয় কাব্য (প্রকাশ ১৩৭৪) $ প্রথমে বন্দি নাম প্রস্ু 
নিরঞ্জন ॥ 

এ তিন ভ্বুবনে যত তাহার সৃজন * 
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খুব সম্ভবতঃ প্রকাশকগণ ব্যবসায়ের প্রয়োজনে ইচ্ছামত প্রোথিতষশ! 

গ্রন্থকারের নাম ব্যবহার করেছেন এবং কাহিনীর কলেবর বুদ্ধি করেছেন। 

৭। হজরত গাজী টসয়দ মোবারক আলি শাহ. সাহেবের 
জীবন চরিভাখ্যান 

“হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শহ সাহেবের জীবন চরিতা খ্যান” 

নামক গ্রন্থের রচয়িত! গোৌরমোহন সেন মহাশয় বাংল। ১৩০০ সালের চৈত্র 

মাসে ৫নং মদন দত্ত লেন, বন্বাজার, কলিকাতার আপনার বাড়ীতে 

জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতার নাম সিদ্ধেশ্বর সেন। গোৌরমোহুন সেন ছিলেন 

ধর্মপরায়ণ, ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির । ব্যবসায়-জনিত ব্যাপারে বঞ্চনা- 

লাভের ফলে তিনি তী'ত্র মানসিক অশান্তি-সাগরে নিমজ্জিত হন। আশাহত 

হৃদয় নিয়ে অবশেষে তিনি এক পরম শুভক্ষণে ঘ্ৃটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক 
বড়খ১। গাজীর সমাধি ব। দরগাহ-স্থানে এসে উপনীত হন এবং সেখানকার 

পরিবেশ তথ গাজী সাহেবের মাহাত্ম্-কথায় অভিভূত হয়ে এক নির্মল সাস্তবন! 

খুঁজে পান। সেই সময় থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন কলকাতা 
থেকে ঘুটিয়ারী শরীফে পীর মোবারক বড়রখ। গাজীর দরগাহে ভক্তি নিবেদন 

করতে আসতেন । এমনকি তার পুত্রের বিবাহের দিনেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম 
হয়নি। দরগাহে বসে তিনি স্বরচিত গান এমন তন্ময় হয়ে করতেন যে তার 

দুই গণ্ড বেয়ে অঝোরে অশ্রধার! নামত । বহু ভক্ত ভার সেই গান মুগ্ধ হয়ে 
শুনে ভক্তি-প্রণতঃ হতেন । 

“হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান”" 
নামক পুস্তিক। ছাড়! তিনি অন্ত কোন পৃস্তিকাদি প্রকাশ করেছিলেন বলে 
জান। যায় ন|। প্রথম জীবন থেকেই তিনি সঙ্গীত রসিক ছিলেন। স্বনামধন্য 

আবদুল আজিজ খ'! ছিলেন তার সঙ্গীত-গুরু। গুরুর কাছে তিনি গাজী 

সাহেবের গান শুনতেন। পরবর্তীকালে সঙ্গীত-গুরু আবদূল আজিজ খা, শিল্য 

গৌরমোহুন সেনের নিকট গাজী-ভক্ত হিসাবে শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। সাতষযট্রি 
বছর বয়সে ইংরেজী ১৯৬৫ শ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফাস্ভন তারিখে এই মহাপুরুষ 

দেহত্যাগ করেন। তিনি সাত পুত্র ও পাঁচ কন্ম! রেখেযান। ছুটিয়ারী 
শরীফের গার্জী সাহেবের দরগাহের সম্নিকটস্থ সদেবী নিকেতনের সুসজ্জিত 

বাগান বাটাতে তিনি সমাধিস্থ হন। ' পরবর্তীকালে তিনিও পারের পর্যায়ে 



২৭২ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ 

উন্নীত হয়েছেন বলে অনেকের ধারণ। । তার সমাধির উপর ইষ্টক-নিগ্রিত 

একটি সুরম্য স্মৃতি-সৌধ নিখিত হয়েছে । 

তার পুত্র গাজীভক্ত শ্রীনিমাইষাদ সেন মহাশয় তার পিতার সমাধি ব। 

দরগাহ-স্থানের বর্তমান তত্ব।বধায়ক। 

গৌরমোহন সন বিরচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি আমার 

হস্তগত হয়েছে। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা পঞ্চাশ । আকৃতি ৭০'১৯:৪$*। 

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ কাল বাংল] ১৩৬৮ সালের ১৭ই শ্রাবণ। হাজী 

শেখ মহম্মদ ইয়ার আলী, সাকিম ঘোড়াদহ, জেল! হাওড়। কর্তৃক ভাষাস্তরিত 

পরিবঞ্জিত ও সন্নিবেশিত । পুস্তকটির প্রথম সংস্করণের তারিখ জান। যায় নি। 

এটি মুদ্রিত পুস্তক। তার মাঝারি কভ'র পেজ আছে। পুস্তকের চারিটি অঙ্গ 

যথাক্রমে 

১। নিবেদন ব। ভূমিক।, 

২। ধন্য গাজীর আন্তান। ব। বন্দন! গীতি, 

৩। কেচ্ছ। এবং 

৪। সমাপ্তি সংগীত । 

কেচ্ছার মধ্যে আটটি শিরে।নাম। আছে । যথা; 

১। মন্দিরায়ের (মহেন্দ্র রায়ের 2) জমিদ।রী ও খোবারক গ।জার 

রর বন্দী হওয়!র বয়ান, 

২1 মোবারক গাজীর নার।যণপুর গ্র!মে যাত্রা, 

৩। মোবারকের সাপুর যাত্রা, 
৪1 মোবারকের ঘুস্টারি গ্রথমে যাত্রা, 

৫&। রাজ! মদন রায়ের তলবে সিপ।হী আগমন, 

৬। পীরপুকুরে রাজ! মদন রায়ের মাটি কাটা, 

৭। মদন রায়ের আড়াই ঘণ্টা! জেলবাস ও 

৮। দুঃখী দেওয়ানের সম্তানাদি হওয়ার বয়ান। 

সবশুদ্ধ পাচাট গান ও ষোলটি কবিতার মধ্যে কেবল কেচ্ছ। অংশেই 

চারটি গান ও পনেরোটি কবিত। আছে। তাছাড়। এই পুস্তকে আছে আরে! 

চারখানি ছবি (আলোক চিত্র )॥ চিত্রগুলি যথাক্রমে 8 

'১। গাজী বাবার দরবার, 

২। নারায়ণপুরে গাজী বাবার হোজরা, 
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৩। সাহপুরের সেই শুষ্ক শেওড়। গাছ যার তল।য় গাজী পীর আসন করবার 
পর গছটি আবার বেঁচে ওঠে, এবং 

৪| পীর পুকুরে যাত্রীর। শিরনী ভাসিয়ে বসে আছেন। 

গ্রন্থখানি সাধু ভাষায় রচিত। দীর্ঘ বাক্য ব্যবহারে দক্ষতার 
অভাব থাকায় অনেক স্থলে ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ হয়নি। গ্রন্থের ভাষ! 
আধুনিক। ইসলামি ভাবাদর্শে বু আরবী, উর্দ- হিন্দী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে । বানানে অনেক স্থলে অশুদ্ধি আছে । গান ও কবিতাগুলি বিভিন্ন 
ছন্দে, যথ। ;_-কোথাও দ্বিপদী কোথাও ত্রিপদী পয়ারে রচিত। বিশেষ 
বিশেষ অংশ রেখাঙ্কিত রয়েছে । কবিত।র পংক্তিগুলির মধ্যকার সর্বত্র 
অক্ষরের সংখ্যাগত সমত। রক্ষিত হয় নি। 

সংক্ষিপ্ত কাহিনী 

কোন এক সময় দিল্লীতে চন্দন শ।হ নামক জনৈক বাদশাহ রাজত্ব 
করতেন। তার সময়ে একবার বর্গাদের উৎপাত দেখ দেয় ৷ বাদশাহ তংক্ষণ।€ 
উজীরকে ডেকে বর্গীদের তাড়াব|র নির্দেশ দিলেন। আদেশ পেয়ে উজীর 
চল্লেন শিবির অভিমুখে । পথিমধ্যে সাক্ষ।ত হল এক বৃদ্ধ ফকিরের সাথে । 
ফকির জানালেন, বাদশাহ যেন বগাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ন৷ হন। কারশ 
ভার রাজত্বের দেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে । উজীর ফিরে এসে ঘটন।টি বাঁদশাহুকে 
জানালেন। বাদ্শাহ ক্রুদ্ধ হয়ে উজীরকে লাঞ্চন। করলেন। উজীর অগতা। 
সেনাপতির সঙ্গে যোগাযোগ কর্লেন। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হল, কিন্তু 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাদশ।হের অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস প্রাপ্ত হল। বাদশাহ 
ব্যাপক সৈন্য ধ্বংসের সংবাদ পেয়ে অচৈতন্য হলেন এবং স্বপ্নে সেই ফকিরের 
সতর্কবাণী পুনরায় শুনতে পেলেন। এবারে ফকিরের পরামর্শ শিরোধার্য্য 
করে মিয়া-বিবি অর্থাং সেই বাদশাহ ও বেগম দু'জনেই চলে এলেন ঢ।কার এক 
মোমিনের বাড়ীতে । মোমিন তাদেরকে সাদর অভ্যর্থন। জানালেন। কিছুদিন 
পর সেই মোধ্ন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বাদশাহের নিকট সমস্ত ঘটনা 
জানালেন। বাদশাহ্ও সানন্দে বেলে-আদমপুরের জঙ্গলের পাট্র। দিয়ে দিলেন 
চন্দন শাহ্কে । চন্দন শাহ্ বেলে-আদমপুরের পাটা পেয়ে এসে উপস্থিত হলেন 
সেখানকার বাবন মোল্লার (বাবুর আলি মোল্ল। ) বাড়িতে । নিজের পরিচয় 
দিতেই আনন্দিত হলেন বাবন মোল্ল।। তখন বাবন মোল্প।, চন্দন শাহ্কে 

---১৮ 



২৭৪ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা৷ 

জমিদারী বালাখানায় বসিয়ে নিজে উজিরের কার্য্ভার গ্রহণ 

কর্লেন। 

বেশ কিছুকাল পরে সেই ফকির এলেন চন্দন শাহের খবর নিতে । 

কোন সম্ভান ন। হওয়ার কারশে চন্দন শাহের দুঃখের কথা তিনি অবগত 

হলেন। মনোবেদন। দৃর করার উদ্দেশ্যে তাকে একটি ফুল দিয়ে ফকিব 

বিদায় নিলেন। সেই ফুলের ঘ্রাণ নেওয়ায় বিবির সম্ভান লাভ সম্ভব হল। 

সেই সন্তানই হলেন মোবারক গাজী । 

মোবারক গাজী পঞ্চম বছরে মক্তবে গেলেন। যথা সময়ের মধ্যে তার 

শিক্ষালাভ সমাপ্ত হল | পিত! চন্দন শাহু জমিদারী ভার মোবারক গাজীকে 

দিয়ে জঙ্গলের এক কদম্ব গাছের তলায় বসে আল্লার জেকের আরম্ভ করুলেন। 

অল্প সময়ের মধ্যে চন্দন শাহের ম্বত্যু হল। কদম্ব গাছ তলায় তার দফন 

কর] হছল। মোবারক গাজী সেখানে প্রতিদিন জিয়ারত করভেন এব" 

যোগ্লাসনে বসতেন । সেই ফকির আবার এসে মোবারক গাজীকে ফকির 

হওয়ার উপদেশ দিলেন । গাজী তার শিষ্তত্ব গ্রহণ করে সংসার-বন্ধন থেকে 

মুক্ত হওয়ার ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন। তাকে সংসারে ধরে রাখার জন্য বাবন 

মোল্ল। বিবাহ দিলেন গাজীকে । দুঃখী গাজী ও মেহের গাজী নামেতার 

দুই পুত্রও হল। তবুও মোবারক গাজী আস্তে আস্তে সংসারের কথা এক 
প্রকার ভূলে গেলেন। 

ঘোলা নামক স্থানের রাজ। মন্দির (মহেন্দ্র?) রায়ের দরবারে সাডে 

তিন বছরের খাজন। বাকী পড়ায় মোবারক গাজীকে কারারুদ্ধ হতে হল। 

গাজী স্মরণ করলেন পীর মহিউদ্দীনকে (মঈনুদ্দীন ?)। পীর মহিউদ্দীন অবিলম্বে 

শাজীকে কারাগার থেকে উদ্ধার করে বেলের জঙ্গলের কদন্ব গাছের তলে নিয়ে 

গেলেন। সেই রাতে কারাগার দগ্ধ হল। রাজ। মন্দির রায় সিপাহীগণকে 

গাজীর অস্থিগুলি কবর দিতে নির্দেশ দিলেন। সিপাহীগণ গাজীর 

পলায়ন সংবাদ দিল । রাজ! ক্রুদ্ধ হয়ে গাজীকে পাকড়াও করতে হুকুম 
জারী করলেন। সিপাহীর। জঙ্গলে দুটি সাদ। বাঘ কর্তৃক গাজীর মাথার জট 
'আংলাতে (আঙ্কুলের সাহায্যে বিলি দিতে) দেখে ভীত হয়ে সে সংবাদও রাজ- 
সমীপে নিবেদন কর্ল। রাজ স্বয়ং এসে সে দৃশ্য দেখে স্তভিত হলেন। তিনি 

গাজীর পায়ে ধরে ক্ষম! প্রার্থনা করলেন। গাজী কিছু প্রসন্ন হলেন। রাজ। 



বড়খ! গাজী ২৭৫ 

জমির লাখেরাজ পাট্র। লিখে দিলেন গাজীর পুত্র দুঃখী গাজীর নামে । 

€শেষ পর্যন্ত গাজী বাঘের ভয় দেখিয়ে রাজ। মন্দির রায়কে সেখান থেকে 

বিতাড়িত করলেন । 

অন্য একদিন মোবারক গাজী এক অজ্ঞাতজনের গায়েবী আওয়াজ 

শুনুলেন,__-'হে গাজী! এখানে থাকৃলে তোমার জহির হবে ন|| তুমি, 

অপরা পৃথিবীতে যাও ।” 

গাজী অবিলম্বে সাদ। বাঘ দুটিকে সঙ্গে নিয়ে মক। অভিমুখে যাত্রা 

করলেন। পথিমধ্যে দেখ। হুল দেবাদিদেব মহাদেবের সাথে । মহাদেবকে 

প্রশ্ন করে তিনি অপর। পৃথিবীর সন্ধান পেলেন ন!। তখন তিনি সেখান 

থেকে মহাদেবের পরামর্শে দুর্গ। মাতার কাছে গেলেন। ৃর্গ। মাভার 

পরামর্শ পেয়ে এবার তিনি সেখান থেকে গেলেন রসাসাকিনের পাগল 

পীরের নিকট অপর। পৃথিবীর "সন্ধান নিতে । পাগল পার, গাজীকে 

পাইকহাটির দিকে যেতে বল্লেন। পথিমধ্যে পঞ্জর! নামক গ্রামের এক 

বিখ্যাত আলেম তাকে আপন বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সেখানে গাজী 

অনেক উপদেশ গ্রহণ করে পাইকহ|টির হেল। খশ৷ নামক জমিদারের বাড়ীতে 

এসে কিছু আহাধ্য চাইলেন। হেল। খখ তাঁকে সাদরে দ্ুধ-ভাত খ।ওয়ালেন 

এবং যাতে অপর। পৃথিবীর সন্ধান পান এমন আশাবাদ করলেন । মোবারক 

গাজী সেখান থেকে এলেন বিদ্যাধরী নদীর তারে । খের়। ঘাটের পাটনী 

মটুক, কপর্দকহীন গাঁজীকে পর করতে অস্বীকার কবল। গাজী, বদর্স! 

পীরের সহায়তায় নদী পার হলেন। তবুও মটুক পারের কড়ি চাইল। 

গাজি তখন পুত্র দুঃখী সে কড়ি মিটিয়ে যাবে বলে প্রস্থান করলেন। তিনি 

এবার এলেন নারায়ণপুরে । সেখানে মন্দিরের পুরোহিতের পতী নিখেশজ 

হয়েছিলেন । পুরোহিত শরণাপন্ন হলেন গাজীর নিকট । গাজী সদয় হয়ে 

ব্রাহ্মণীকে গৃহে ফেরাবার ব্যবস্থা করে চলে গেলেন “তারাহেদে' 

পুকুরের ধারে । সেখানে সেওড়। গাছ তলায় আস্তান। নিলেন। 

সেখানে কেবল ব্রান্গণের বাস। ত্রাঙ্গণের গ্রামে মুসনমান! গ্রামের 

জমিদার রাম চাটুজ্জযের মাতার অনুরোধে ফকিরকে অন্যত্র যেতে 

বল! হল। ফকির গাজী ক্ষুব্ধ হয়ে অন্যত্র গেলেন। রাম চাটুজ্জের পড়ী 

দীঘিতে জল আনতে গিয়ে আর ফিরে এলেন না । ঘটনার ক।রণ জেনে রাম 

চাটুজ্ের বৃদ্ধা মাত! ফকিরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। গাজীর প্রস্তাব, 



৪৬ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

ফ্কানুষায়ী বড় পীর সাহেবকে জোড়া খাসি হাজত দিবার প্রতিজ্ঞ করলে তবেই 
পুত্রবধূ ঘরে ফিরে আসতে পারলেন। কিন্তু খাসির বদলে মোরগ হাজত, 

দেওয়ায় গাজী বল্লেন,_-“এ জনমে যাবে না নারায়ণপুরে বাঘের ভয় 1” 

অবশেষে মোল্ল। পাড়ায় গিয়ে রামবাবু ডেকে আনলেন কাছিম নষ্করকে 

এবং মোরগের হাজত দিলেন। গাজী ত!দেরকে স্বখে থাকার আশীর্বাদ 

করলেন। 

পরে একদিন হঠাং কি ভেবে গাজী, দেবী নারায়নীর মন্দিরে গিয়ে দেবীর 

নিকট 'অপর। পৃথিবীর" সন্ধান জানতে চাইলেন। নারায়ণী তাকে গোমাংস 

গ্রহণ করতে নিষেধ করে কুরালী নামক স্থানের এক মর! সেওড়া গাছের তলায় 

আসন নিতে বললেন। গাজী সেখানে আসন নিলে কয়েকদিনের ' মধ্যে মরা 

সেওড়! গাছ জীবিত হয়ে ওঠে এব" তাতে কদস্ব ফুল ফোটে । এই অন্তুত 

দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী সেই ফকিরকে অসামান্য ব্যক্তি বলে বুঝতে পারে। 

তারা :গাজীর নিকট থেকে নান। প্রকারে উপকার পেলে সে ধারণ! দৃঢ়মূল 
হয়। 

মোবারক গাজী তার বাঘ দুটিকে দিনে ভেড়ায় রূপান্তরিত করে রাখতেন । 

কয়েকজন লোভী ব্যক্তি তাদেরকে গাজীর নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে যায়। 

দিনে তারা ভেড়। থাকৃত কিন্তু রাত্রে হত বাঘ। রাত্রে সেই বাঘ দুটি 

নিজমৃতি ধারণ করায় তারা ভেড| দুটিকে সকালে গাজীকে ফিরিয়ে দিল। 

গ্রামবাসীগণ পানীয় জলের অভাবে একট পুকুর খনন করাবার জন্য 

গ্রা্ধীকে আবেদন জানালেন। গাজী মাত্র দেড় শত কোরাদার আনাতে 

বললেন। কোরাদার এল। পুকুরের স্থান নির্দিষ্ট হল। পুকুর কাটাও 
হল। পরে গাজী কর্তৃক আহুত হয়ে কোরাদারগণ কিছু খাবার খেতে 

বসল । মাত্র দুই মালসার “খান।” ব। খাদ্যদ্রব্যও তার! খেয়ে শেষ 

করতে পারল ন।,__গামছায় ধেঁধে বাড়ী নিয়ে গেল। পরদিন জলভতি 

দুই পুকুর দেখে সকলে আনন্দে নাচতে লাগল । 

এই গ্রামে রাম! মালুঙ্গী ও শ্যামা মালুঙ্গী নামে দুই কাঠরিয় ছিল । 

&০০০ টাক পাওয়ার ব্যাপার নিয়ে গাজীর সঙ্গে তাদের মনোমালিন্ত 

ঘটল। একদিন জঙ্গলে বাঘে রামার কান ছিড়ে নিয়ে গেল । সে ফিরে এসে 
প্রলাজীর প। ধরল জদ্বিয়ে। গাজী তার কানে হাত রূলিয়ে কাট। কান জোড়া) 
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লাগিয়ে দিলেন। এবার সে প্রতিদিন গাজীকে 'নাস্ত। (দুধ ও ফল) দিবার 

প্রতিজ্ঞ। করে চলে গেল । 

সেই রাত্রে গাজী শুনলেন গায়েবী আওয়াজ-_''এই বনে আগুন লাগাও । 

'সে আগুন যেখানে নিভূবে সেখানেই 'অপর। পৃথিবীর” সন্ধান পাবে ।” সেই 

কথা মত আগুন লাগানে! হল। আগুন এসে নিভ্ল ঘৃটিয়ারী গ্রামে । গাজী 

সেখানে বিদ্যাধরী নদীর তীরে বাদাম গাছের তলায় আপন যোগের আসন 
করলেন। সেখানে বসে তিনি জিগির দিতেই এলেন তার মুরশিদ, ধিনি গাজীকে 
আল্লার দরগাহে 'একিন' করতে বললেন। 

গাজী বাঘগণকে আহ্বান করলেন এবং তাদের দ্বার! সেখানে ঘর তৈরী 

করালেন। 

এবার এলেন জগত বিখ্যাত বড়পীর স।হেব। বড়পীর স!হেব সেখানকার 

'সেই নজরগাছের খাদিম হিসাবে মোবারক গাজীকে নিযুক্ত করে 

অন্তহিত হলেন। মোবারকের নাম শুনে কেহ এলে গাজী তাকে 

বড়পীরের নামে হাজত দেওয়াতেন। এইভাবে গাজীর জাহির হল 

চারিদিকে । 

কিছুদিন পর এক “দেউনীর” ( দেবনী ব। দেবী ) আত্ম। নদীর কৃল ভেঙে 

মোবারকের আসনের দিকে অগ্রসর হল। গাজীর নিষেধ-অনুরোধ অমান্য 

করায় দেউনী বদ-দোয়1 পেয়ে বড়পীর সাহেবের হাজতের জন্য মশলা পেষার 

পাথরে পরিণত হল। অবশ্য দেউনীর অনুরোধে গাজী সেখানে যাতে গোহুত্য। 

ন। হয় তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 

পরে একদিন গাঁজী বেলে অ।দমপুর থেকে তীর পৃত্রদ্বয়কে ঘৃটিয়ারী শরিফে 
এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য সংবাদ পাঠালেন। দৃঃখী গাজী 

তৎক্ষণাৎ পিতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এলেন নদীর ধারে ও টুক পাটনীর খেয়। 

নৌক। চড়ে পিতার বকেয়। প্রাপ্যসহ পারানির উপযুক্ত কড়ি দিয়ে দিলেন। 
তারপর তিনি ঘ্ুটয়ারী শরীফের পথ-নির্দেশ নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হলেন 

যথাস্থানে এবং পিত|কে "সালাম" জানালেন। 

[ পরবর্তা কিছু ঘটন। "গাজী সাহেবের গান'-এর প্রায় সমতৃল। সুতরাং 
এখানে তার পুনরুল্লেখ নিরর্থক । ] 



২৭৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ। 

একবার সাতই আধাঢ় পধ্যন্ত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় গ্রামবাসীগণ পীর 
মোবারক গাজী সাহেবের শরণাপন্ন হলেন । তিনি তাদেরকে সেখানে অপেক্ষা 

করতে বলে একটি ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন। নিষেধ রইল যে 
যতক্ষণ তিনি আপন! হতে দরজ। ন| খুলছেন ততক্ষণ যেন অপর কেউ সে দরজ। 

না খোলেন। পীর গাজী সেই অর্গলবন্ধ ঘরে একাকী খোদাতায়ালার প্রার্থনায় 

নিযুক্ত হলেন। 

ইতিমধ্যে একদল পাঠান দূর থেকে এল বড়পীরের নামে হাজত দিতে । 
তার! অপেক্ষা করে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ল এবং দরজ। খুলে ফেলল। দরজ। 

খুলে দেখ! গেল-_-কি সর্বনাশ !-পীর মোবারক বড়খ। গাজী সেখানেই 
“ইস্তেকাল? অর্থা দেহত্যাগ করেছেন । 

গাজী বাবার নির্দেশ মতন ফরিদ নষ্কধর আপন কন্যাকে দুঃখী গাজীর 

সহিত বিবাহ দিলেন। দুঃখী গাজীর পুত্র সা-দেওয়ানের বংশধরগণ আজে। 
গাজী বাবার আশ্রয়ে জীবন যাত্রা! নির্বাহ করে চলেছেন। 

গৌরমোহুন সেন বিরচিত “হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলি শাহ্ 
সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান' নামক গ্রন্থ ব্যতীত এমন সম্পূর্ণ গাজী-জীবনী গ্রন্থ 

আর পাওয়। যায় নি। কোন কোন কাব্যে বা গানে গাজীর প্রথম বা মধ্য 

জীবনের কথা আছে কিন্ত শেষ জীবনের কথা আর কোন গ্রন্থে নেই। এই 

গ্রন্থে চম্পাবতী প্রসঙ্গ নেই, নেই দক্ষিণ রায় প্রসঙ্গ । “গাজী-কালু-চম্পাবতী 
কাব্য, গাজী সাহেবের জীবন চরিতাখ্যান, রায়মঙ্গল কাব্যাংশ, গাজী সাহেবের 

গান ও কালু-গাজী-চম্পাবতী নাটক” এই কর়খানি গ্রন্থের মধ্যে গাজী-কালু- 

চম্পাবতী কাব্য ও গাজী সাহেবের জীবন চরিতাখ্যানে তার জন্মকথা আছে, 

»-অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাব্যে এবং নাটকে “সেকেন্দার শাহ, বলে 

তার পিতার নামোল্লেখ আছে কিন্তু এই জীবন চরিতাথ্যানে তার পিতার নাম 

বল! হয়েছে "চন্দন সাহা” । কাব্যে-নাটকে মাতার নাম “অজুপ।” লিখিত 

হয়েছে । এগ্রন্থে সে উল্লেখ নেই। এই পুস্তক ব্যতীত অন্য কোথাও তার 

পুত্র হুঃখ্খী গাজী ও মেহের গাজীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। গাজী সাহেব 

জনৈক রাজার নিকট নিগৃহীত হয়েছিলেন _এমন ঘটনার প্রসঙ্গে একাধিক 

রাজার নাম পাওয় যায় ।' গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্যে রাজার নাম শ্রীদাম 

ক্লাজা, গাজী-কালু-চম্পাব্তী নাটকে তার নাম রামচন্দ্র এবং জীবন 



বড়খ। গাজী ২৭৯ 

চরিতাখ্যানে এমন ব্যক্তি হলেন মন্দির (ম্হেজ্র),রায় । শ্রীদাম রাজ! ও 

রামচন্দ্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন কিন্তু মন্দির রায় ধর্্ান্তরিত হন নি। 
এই জীবন চরিতাখ্যানে ধর্মপ্রচার প্রসঙ্গ নেই। বড়রখ| গাজী যে বড় পীর 
সাহেবের ভক্ত ছিলেন সেকথা কেবলমাত্র এই গ্রন্থেই বিত হয়েছে। 

গ্রন্থখানি ইতিহাসের মত করে লেখ! হয়েছে বটে, কিন্তু এর সব তথ্য ইতিহাস- 
ভিত্তিক নয়। লোকমুখে প্রচারিত রঙঞ্জিত-অতিরঞ্রিত কাহিনী নিয়ে সজ্জিত 
বলে অনুভূত হয়। পীর একদিল শাহ কাব্যের সঙ্গে এই গ্রন্থের নিয়লিখিত 

সাদৃশ্য দেখ। যায় £__ 

১। ঘোলার ক|ছারিতে পাইক-পিয়াদার সঙ্গে রাজ! মন্দির রায়ের 
নিকট উপস্থিত হওয়|। 

২। গরুকে বাঘে এবং পুনরায় বাঘকে গরুতে রূপান্তরিত করার 

অনুরূপ ঘটন! । 

৩। গাজী সাহেবের ম্যায় একদিল শাহের পঞ্চম ব্ষাঁয় বালকরূপ ধারণ 

কর।। 

81 গাজী সাহেবের ন্যায় একদিলের ভ্রমর-রূপ ধারণ কর।, 

&। পীর একদিলের সহিত লক্ষ্মী দেবীর সাক্ষাতের ন্যায় পীর বড়খন 

গাজীর সহিত দৃর্গামাতা এবং ন।রায়ণী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার । 

নৌক। ছ।ড়। জলের উপর দিয়ে পদচারণা করে নদী পার হওয়ার কথা 

পীর গোরা্টাদ কাব্যে দৃষ্ট হয় । এই গ্রন্থে ঘটুক নামক পাটনীর কথ। আছে। 

গাজী-কালু-চম্পাবতী কাহিনীতে মটুক ছিলেন ব্রাহ্গণনগরের রাজা, 
তিনি চম্পাবতীর পিত। অর্থাং গ।জীর শ্বশুর, তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 

হয়েছিলেন। 

এই গ্রন্থে মদন রায়কে ঢ।কার নবাব দরব।রে যাবার কথ। দেখি, গাজী 

সাহেবের গ।নেও দেখি তাকে ঢাকার নবাব দরব|রে যেতে হয়েছে । এখানে 

্রস্থক।র মুণিদাবাদের নবাব মুশ্িদ কুলীখশার দরবারে মদন রায়ের যাওয়ার 
প্রসঙ্গ কি ভাবে উত্থাপন করেছেন ত। প্রণিধান যোগ্য । গাজী সাহেবের গান 

প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব নাজিমের 
পূর্বেব গাজী সাহেবের নাম জাহির হয়েছিল। মদন রায়ের অষ্টম অধঃস্তন 



২৮০ বাংল। পীর-সাহিতযের কথা 

পুরুষ ৮দেবেজ্্রক্মার রায়চৌধুরীর বক্তব্য অনুসারে ঢাকার তংকালীন 
নবাবের নাম সায়েস্ত। খ! বলে উল্লেখযোগ্য | 

পীর আউলিয়াগণের প্রভাব তংকালে রাজশক্তিকেও নিয়ন্ত্রিত করত । 

মোবারক গাজীর পিত!| চন্দন শাহ দিল্লীর বাদশাহ হয়েও এক ফকিরের 

নির্দেশে সিংহাসন ত্যাগ করেন। অন্যত্র দেখ! যায়, মদন রায় স্থানীয় অধিপতি 

হয়েও তিনি পীর মোবারক বড়খশ গাজীর প্রভাব-মুক্ত নন। ঢাকার বা 
মুশিদাবাদের নবাব মুশিদ কুলী খশ! পর্য্যন্ত পীর মোবারক গাজীর নির্দেশে 
মদন রায়ের তিন সনের রাজস্ব মকুব করে পীরের প্রতি উপযুক্ত মর্য)দ। 

প্রদর্শন করেছেন। ফকিরের নির্দেশে ফকিরি গ্রহণ_-এমত ঘটনার দৃষ্টীস্ত 

অন্য গ্রন্থের কাহিন'তে বিরল । 

এ গ্রন্থে মোবারক গাজীকে মোব!রক ব। মঙ্গলময় বলে যতখানি প্রতিভাত 

হয়, গাজী বা! যোদ্ধা বলেত হয়না। তার অলোকিক কীতিকলাপের 

পরিচয়ে অনেকে মুগ্ধ হয়েছে, হয়েছে ভীত, মদন রায় প্রমুখ হয়েছেন 
আশান্বিত। তিনি আজীবন থেকেছেন আল্ল।হের পরম ভক্ত এবং কেবলমাত্র 

জনকল্যাণকর কাজেই রাজ।-প্রজাকে আহ্বান করেছেন,__ব্যক্তিগত কোন 

প্রয়োজনকে মূল্য দিতে আগ্রহী ছিলেন ন| ৷ 

বড়খ! তদীয় পুত্র দুঃখী গাজী ও মেহের গাজীর সংভাবে কৃষিকাজ 
করাকে স্বাভাবিকভাবে প্রিয় কর্ম বলে অনুমোদন করেছেন। সংস্কারের 

গৌড়ামি তাকে পরাভূত করতে পারে নি বলেই তে। তিনি দেউনীর অনুরোধ 
রক্ষ। করে ঘুটিয়ারী শরীফে গো-হত্য। নিষিদ্ধকরণ অনুমোদন করেছেন। 

মোবারক গাজী ধর্মীয় সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে হিন্দু ধর্মের উপর 
হস্তক্ষেপ করেননি । অপর। পৃথিবীর সন্ধনে তিনি মহাদেব, মন্ধ! থেকে 

দুর্গা, নারায়ণীর কাছ পর্য্যস্ত ধাবিত হয়েছেন এবং অভীষ্ট লাভ করেছেন, 

_আবার নবাবের উপর আপনার আধিপত্য বিস্তার করেছেন । রাম চাট্ুজ্জের 

মাতাও দেউনীর অন্যায় আচরণকে সহ্য করেন নি। অপরদিকে রাজা মদন 
রার কিন্ত পীর মোবারক গাজীর মহুত্বকে ব। অলৌকিক ক্ষমতাকে অস্বীকার 

তে! করেন নি বরং অনুগত হয়ে সেই মহত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত 

প্রয়োজনে লাভবান হয়ে কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করেছেন । আপনার সেরেম্তায় 

মুসলিম মন্ত্রী ফরিদ নস্করকে যথেষ্ট মর্ধযাদ| ন| দিবার কোন প্রশ্নই আসে নি। 
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রাজ স্বয়ং, পার মোবারক গাজীর অনুরোধে জনহিতকর কাজে অগ্রসর হয়ে 
এসেছেন, এমন কি মসজিদ পর্য্যন্ত নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। 

ঘটন! পরম্পরায় অনেকগুলি চরিত্র এই গ্রন্থে এসে পড়েছে। ছু'একটা 
বাদে প্রায় সবই সাধারণ মানুষের চরিত্র । রাজা, মন্ত্রী, পেয়াদ।, গৃহবধূ, 

রাম ও শ্যামা মালুঙ্গী, পাটনী, নবাব প্রভৃতির মধ্যে অতি-মানবিকতার 

কোন চিহ্ন নেই । মোবারক গাজী, দেউনী প্রভৃতি চরিত্রে কিঞ্চিত ব্যতিক্রম 

দুষ্ট হয়। গৌরমোহন সেনের এই গ্রন্থে পশু চরিত্র বলতে কোন পরিচয় 

নেই-_দুইটি সাদ। বাঘের কিছু কথা আছে মাত্র। দেউনীর চরিত্র-পরিচয় 

লিপিবদ্ধ হয়েছে অতি সংক্ষেপে । 

হজরত টৈয়দ শাহা! মোবারক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী 

সম্প্রতি ( ১৯৭৫ অক !েবর ) "হজরত সৈয়দ শাহ! মোবারক গাজী সাহেবের 

সংক্ষিপ্ত জীবনী' নামক একখানি পাঁচ!লী আমার হৃস্তগত হয়েছে । এই 

'্নাচালীর ভিতরের প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে. “ছহি মোবারক গাজী ও জেন্দ! 
প'রের কেচ্ছ।'। এর কভার পৃষ্ঠয় লেখকের নাম দেওয়| আছে নুর মহম্মদ 

দেওয়ান ; রেজিষ্টার্ড নং ২১০২। 

নূর মহম্মদ দেওয়ান বলেন,__“শেরে মন্তু নাঘক এক কামেল ব্যজি, 

গাজীবাব। এন্তেকালের পর দৃখী দেওয়ান ও মেহের দেওয়ান (পীর মোবারক 

বড়রখ! গাজীর পুত্রদ্ধয়) সাহেবের অনুমতি সূত্রে ও সহযোগিতাতে এক গ্রন্থ 

রচন। করেন । সেই গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয় এই গ্রন্থ । 

জনাব নুর মহুম্মদের বয়স আনুমানিক ২৬ বংসর। তার পিতার নাম 

মহম্মদ ওয়াহেদ আলি দেওয়ান। বাস ঘুটিয়ারী শরীফে । এই গ্রন্থে লেখক 

হিসাবে নূর মহম্মদ দেওয়ানের নাম কভার পৃষ্ঠার ছাপা থাকলেও 
গ্রন্থ-অভ্যন্তরের ভণিতা৷ থেকে জানা যায় যে, এই কাহিনীর মুল রচয়িতার 

নাম ফকির মহাম্মদ। অবশ্য ফকির মহাম্মদ বিরচিত সেই মল কাহিনী 
সম্বলিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়। যায় নি। ফকির মহম্মদের ভণিতাযুক্ত 

কয়েকটি পংক্তি এইরূপ £__ 

এই কেচ্ছ। যে শুনিবে কিন্বা যে পড়িবে । 

বাল। মৃছিবত হইতে নাজাত সে পাবে ॥ 

ফকির মহাম্মদ যে কহে এই বাত। 
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এলাহি আমাকে যেন করেন নাজাত ॥ 

ইমান আযান আল্ল! রাখে ছালামেতে। 

পয়ার ছাড়িয়। এবে লিখি ত্রিপদীতে ॥ 

নুর মহম্মদ সাহেবের গ্রন্থখানির আকৃতি ৮১৫৫। এর পৃষ্ঠ! সংখ্যা ৬০ 

এবং পৃষ্ঠাগুলি ডান দিক থেকে বাম দিকে সাজানো । এর বিজ্ঞপ্তিতে গ্রন্থকার 
এই গ্রন্থের নকল ন| করতে ভারত সরকারের আইনগত দগুবিধির উল্লেখ 

করেছেন । 

পাঁচালীখানি বাংল! ভাষায় রচিত। এতে আরবী-ফারসী শবেের 
প্রাচুর্য বর্তমান। পদ্যছন্দে লিখিত এই পাঁচালী, গদ্যের আকারে লিখিত । 
এর ভা1ষ প্রাঞ্জল বাংলা । দ্বিপদ, ত্রিপদ কোথাও বা চতুঃপদে বিরচিত যার 

একটি নমুন! নিয়লিখিত ভণিতাতে দ্বষ্ট হয়-_ 

উপদেশ পাই যত 

নাহি হয় সে মনোমত 

দেখিলাম কত শত 

নান! মত জনে জনে। 

ফকির মহাম্মদ কহে পরে 

শেষে এই হতে পারে 

সকল মত একত্র করে 

ভ্রমি কেবল বনে বনে। পৃত__& 

এই পীচালীতে অন্যান্য পাঁচালীর ন্যায় হাম্দ-নায়াত বলে উল্লেখ ন। 

থাকলেও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার বক্তব্য মুলতঃ তাই । প্রথম পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার “বিছমিল্ল। 
বলি নামেতে আল্লার, শুরু করিলাম-*-*."**" * ইত্যাদি বলে গদ্যের আকারে 

কয়েক পংক্তিতে ভক্তিপূর্ণ ভূমিকা! লিখেছেন । গদ্যের আকারে লিখিত এই 
স্তবকের শেষে স্বাক্ষরের আগের বিনয়-প্রকাশক দুইটি পংক্তি সাজালে পদের 

আকারে নিম্নরূপ দাড়ায়_ 

পীরের দোয়ার কি যে লিখিব তাহ! নাহি জানি আমি। 

আপনি লিখিবেন কেচ্ছ। মেনে নিব আমি ॥ 

চতুর্থ পৃষ্ঠ! থেকে বড় হরফে “কেচ্ছ। শুরু' শিরোনাম দিয়ে কাহিনী আরম্ত 
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হয়েছে। ত! শেষ হয়েছে ৬০ নম্বর পৃষ্ঠায় এসে । কেচ্ছার মধ্যে নিয়লিখিত 

উপ-শিরোনামগুলি বিদ্যমান। 

১। চন্দন শাহ! ও বর্গার লড়াই 
২। চন্দন শাহার ফকির হইবার বয়ান 

৩। মোবারক গাজীর ফকির হইবার বয়ান 

৪| মন্দির রায়ের জমিদারী এবংঃগাজী সাহেবের কারারুদ্ধ হইবার বয়ান 

৫&। পীর মঈনুদ্দিন অ।সিয়! মোবারক গাজীকে কারাগার হইতে খালাস 

করিবার বয়ান 

৬। বেলেয় বনে আসিয়। গাজী সাহেব মন্দির রায়কে বর্দে|য়া করিবার 

বয়ান 

৭ বিবির চক্ষের আধি ভাল হইবার বয়ান 

৮। গাজী সাহেবের অপোড়1 পৃথিবীর সন্ধান এবং বদরের নিকট হাসা 

জোড়। কুম্ভীর পাইবার বয়ান 

৯। গাঁজী সাহেব নারায়ণীর কাছে থাকিয়। মহেশ ঠাকুরকে বর্দোয়। 

করিবার বয়ান 

১০। বড় পীর সদবকে খোয়াব দেখায় ও মেহেরের সাদি হইবার বয়ান 

১১। নবাবের খাজন। ব।কীর জন্য ধরিয়। লইয়। যায় এবং গাজী সাহেব, 

মদন রায় ও অন্যান্য জমিদারদিগের উদ্ধার করিবার বয়ান 

১২। মদন রায়ের জমিদারী ও গাজী সাহেবের মউত 

১৩। দছুঃখীর কান্দনায় মোবারক গাজী আসিয়। দৃঃখীকে সাস্তবন। দিয়ে 

যায়। 

শেষ কভার পৃষ্ঠার ভিতরের দিকে বাংল! হরফে উর্দু ভাষায় ১২ পংক্তির 
একটি কবিতায় কিছু দরবেশী ভাবন। প্রকাশিত হয়েছে । তা ছাঁড়। ২৪ পৃষ্ঠায় 

শ্মরণের সুর, ২৭ ও ৩০ পৃষ্ঠায় 'ধুয়।” এবং ৪০ পৃষ্ঠায় 'গান' এই নামে ছোট 
ছোট কয়েকটি গান সন্নিবেশিত আছে। ৪০ পৃষ্ঠায় গানের একমাত্র লাইনট-_ 

আমার এ দেহ নদী, যতই বীধি, ঠিক মানে ন| রে মন। 

গোৌরমোহুন সেন রচিত “হজরত গ|জী সৈয়দ মোবারক আলি সাহ 

সাহেবের জীবন চব্রিতাখ্যান, শীর্ষক গ্রন্তথখ/নিতে বণিত কানিনীর সহিত এই 
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পাঁচালী কাব্যখানির মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য নেই । তবে “জীবন চরিতাখ্যানে”” 
রয়েছে প্রচুর গান এবং বেশ কয়েকখানি চিত্র। “সংক্ষিপ্ত জীবনীতে” গান 
দু'একটি আছে বটে কিন্তু চিত্র সংখ্যা একেবারেই নেই ৷ 'জীবন চরিতাখ্যান, 
মূলতঃ গদ্যে এবং “সংক্ষিপ্ত জীবনী* মূলতঃ পদ্যে লিখিত । উভয় গ্রন্থে প্রচুর 
আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । উভয় গ্রন্থকার স্বফী আদর্শের অনুসারী 
বলে বোঝা যায়। 

সংক্ষিপ্ত জীবনীতে পীরের জন্ম বিবরণ একটি বৈশিষ্ট্পূর্ণ ঘটনা । পীর 

মইনুদ্দীন আল্লার নিকট এসে চন্দন শাহার ফকির হওয়ার বিবরণ প্রদান 

করলেন এবং তার পুত্র-কামনার কথা জানালেন। তৎক্ষণাৎ জেবরিল-মাধ্যমে 

বেহেস্তের এক ওলিকে ডাকিয়ে এনে 

আল্লা কহেন শুন গাজি কহি যে তোমারে । 

আমার হুকুমে যাহ চন্দনের ঘরে ॥ 

গাজি বল্লেন,__ 

যদি আল্ল! যাব আমি চন্দনের ঘরে । 

ওলি আর না পাঠাইবে দুনিয়ার পরে ॥ 
আল্ল' বলে গাজি ওলি শোন মন দিয়া । 

কেতাবে খবর আছে বাইশ আউলিয়া ॥ 

এই কথা শুনিয়৷ গাজি খোশাল হইল । 

এন্সাল্ল! বলিয়] যে মুরশিদে ডাকিল | 

এবার পীর মঈনুদ্দীন বল্লেন__ 

এই ফুল দিই আমি তুমি লিয়৷ যাও। 

বিবির হাতেতে এই ফুল গিয়। তুমি দাও ॥ 
এই ফুল দিলে বিবির লাড়ক! হইবে । 

আল্লার দরগায় মোনাজাত ভেজিবে ॥ 

পীর মোবারক গাজী সাহেবের এইরূপ জন্ম-কাহিনী অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যেও 
দৃষ্ট হয়। মনসা, চণ্তী ব! পীর একদলি শাহ্ কাব্যের প্রভাব এতে সৃস্প্ট। 
“বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি” ব। মানিক পীর কাব্যের সাথে এর 
সাদৃশ্য লক্ষণীয় । গাজি-কালু-চম্পাবতী কাব্যে গ!জীর ফকির হয়ে যাওয়ার 
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পুর্ব মুহ্ূর্ঠে মাতার নিকট থেকে বিদায় নেবার করুণ বর্ণন। এই পীচালী কাব্যে 

বণিত নিয়লিখিত পংক্তিগুলির সহিত যথেষ্ঠ সাদৃস্থযুক্ত-__ 

আখির পুতুল তুমি ধড়ের পরাণ । 
আমাকে ছ।ড়িয়! বাব। যাবে কোন স্থান ॥ 

কেমনে থাকিব আমি ন। দেখে তোমাকে । 

মা বলিয়। বল বাব! কে ডাকিবে আমাকে ॥ 

গাজি বলে লোহার বেড়ি যদি দেও তুমি | 

কারার দিয়াছি মাগে। ফকির হব আমি ॥ 

মা বলে ওরে বাছ। ফকির ষদি হলে। 

বিদায় দিই ডাক একবার মা বলে ॥ 

কবি ফকির মহাম্মদ বাংল! পীর-সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ডঃ সুকুমার 
সেন তার ইসলামি বাংলা-সাহিত্যে এবং বাঙ্গ(ল। সাহিত্যের ইতিহাসে 

(১ম খণ্ড অপরার্ধ) ফকির মহাম্মদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইউসুফ 
জোলেখা' নামক গ্রন্থের রচয়িত। ফকির মহাম্মদ এবং “ছহি মোবারক গ'জি 

ও জেন্দ। পীরের কেচ্ছ। নামক পাঁচালীর রচয়িত! ফকির মহাম্মদ যদি একই 

ব্যক্তি হন তবে “ইউসুফ জোলেখা'র রচনাকাল ১৮৭৬ খুষ্টাব্--এই হিসাবে 
কবিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের লোক বলে ধর। যেতে পারে । 

বড়রখ! গাজীর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্ । দেখ| যায় ্!র রাজতুকাল 

ছিল ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩৬৩, ধৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত। গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য 

এবং কালু-গাজী-চম্পীবতী নাটকে গাজীর পিতার নাম সেকেন্দার শাহ্ বলে 

উল্লেখ আছে। এই কাহিনীতে আরে! পাওয়1 যায় দক্ষিণ রায়, মুকুট রায় 
ও রামচন্ত্র খার কথা । তাদের কাল হুল ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৬০ খুষ্টাবঙ* | 
উক্ত রামচন্দ্র খা ষোড়শ শতাব্বীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রত্বকে নীলাচলে যাত্রার 

পথে উড়িগ্য! রাজ্যে যেতে (ছত্রভোগের উপর দিয়ে ) সাহায্য করেছিলেন€৭। 

রামচজ্ খার কাল কোনটি ? রামচন্দ্রের মূল নাম শান্তিধর। শান্তিধরের 

বঙ্গাধিপ হুশেন সাহের নিকট থেকে রামচন্দ্র খ! উপ।ধি পাওয়ার কাল হল 

১৪৯০ ছুস্টাব 1৫৩ মুকুট রায় ও রামচন্দ্র খা! সমসাময়িক । অতএব পীর 
মোবারক বড়রখ! গাজীর যুদ্ধকাল খৃহীয় পঞ্চদশ-যোঁড়শ শতাব্দী হবে_-এটাই 

স্বাভাবিক । আবার মুকুট রায়ের পুত্র কামদেব ওরফে ঠাকুরবর সাহেব, 



২৮৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

মহারাজ . প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন।৩৬ মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের কাল হুল ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬০৯ খুষ্টাৰ ৷ শায়েন্ত। খার 

ঢাকার দরবারে বড়খ। গাজী এবং মদন রায়ের গমন করতে হয়েছিল । 

আয়েম্ত। খার কাল হল ১৬০৮ খুব থেকে ১৬৯৪ খৃষ্টাৰ। শায়েস্তা খা 
বাংলাদেশের শাসন কর্ত। হয়ে এসেছিলেন ১৬৬৪ খৃষ্টাকে «৩ অতএব 

বড়! গাজীর জীবংকাল ১৩৯৩ খৃষ্টা থেকে ১৬৬৪ খ.স্টাব্জের মধ্যে হবে 
এট! খুবই স্বাভাবিক । 

একাধিক বড়র্খ। গাজী ছিলেন কিনা এ বিষয়েও আজো কোন স্থির 

সিদ্ধান্তে আস। যায় নি। তবে মোবারক সাহ্ গাজী, বড়রা গাজী, বরখান 

গাজী, মব্র| গাজী, গাঁজী সাহেব ও গাজী বাবা এই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন 

গ্রন্থে বার কথ। লিখিত হয়েছে তিনি একই বড়খণ] গাজী-_তা পূর্বেই বল! 
হয়েছে। 

হাওড়।-হুগলী সীমান্তে ত্বরশুট পেঁড়েতে সুফী খ| ব। ইসমাইল 

গাজীকে কেন্্র করে একটি পীরস্থান গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে সুফী শব 

হয়েছেন বড়খ।॥ এই বড়রখ। গাজীকে আশ্রয় করে ভুরশুট মান্দারণে অফ্টাদশ 
শতাবীতে ইসলামি সাহিত্যের কেন্ত্র গড়ে উঠেছিল। ৭ এই বড়! গাজী ও 
আমাদের আলোচ্য বড়খ। গাজী একই ব্যক্তি বলে আমার মনে হয় না, 

যর্দিও ডাঃ এনামুল হক অনুমান করেন ষে ত্রিবেণী বিজয়ের পর বড় খান গাজী 

সম্ভবতঃ দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ে বছিগত হয়ে যশোর, খুলন। ও চব্বিশ পরগণার 

ভাটি অঞ্চলে তার বিজয়াভিষান পরিচালন। করেছিলেন। ৩৮ 

“জাফর খ। ব। দরাফ খন গাজী ও তার পরিবারবর্গের যে ইতিহাস পাওয়। 

যায়, তাতে দরাফ খর তৃতীয় পুত্রের নাম বরখান গাজী (7. 810০1108105 

' ০6৩ 00 /18010 800 7675120) 10507100101) 10 025 1709০081819 

7018019: ও. 4. 5. ৪. যা 280) ত্রয়োদশ শতাবকীর শেষভাগে 

এর! ভ্রিবেণীতে সুলতান রুকুনউদ্ধিন কৈকাউসের সময় আগমন করেন। 
হুগলীর রাজ! ভৃদেবের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়ে গাজী উপাধি গ্রহণ 
করেন। জাফর খাঁর পুত্র বরখান গাজীই যে লৌকিক বিশ্বাসের বড়খ! 

গাজী তা সিদ্ধান্ত কর। দুষ্কর । 

আমর। বড়খু' গাজী সম্বপ্ধে যে তথ্য হিন্দু ও মুসলমান রচয়িতাদের রচনায় 
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পাই তাতে মনে হয় তিনি জাফর খার সমসাময়িক হলেও ভার পুত্র নন। 
এই বিশ্বাসের মূলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভাটি অঞ্চলে বড় খশর কবর এবং 
কিংবদন্তীতে তাকে সেই অঞ্চলেই পাওয়! হায়, পাতুয়! ব! ত্রিবেণীতে নয় । 
তবে একথা সত্য ষে তিনি শুধু এঁতিহাসিক ব্যক্তি নন, কোন সন্ত্রান্ত পাঠান 
আমীর ওমরার বংশ-সম্ভৃত হবেন, কিন্ত আরব সুফী-দরবেশের সংস্পর্শে এসে 
সংসারে ব। রাজধরন্মে তার বৈরাগ্য জন্মে।” (বাংল। সাহিত্যের কথা! ঃ দ্বিতীয় 
খণ্ড 2 ডর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্ )। 

সেকেন্দার শাহের পৃত্র বড়খ*। গাজী ব্যতীত ত্রিবেশীর জাফর খশ। গাজীর 

পুত্র বরখান গাজীর নাম পাওয়! ষায়। জাফর খাঁর মসজিদের পারসিক 

লিপিতে যে তারিখ আছে তাতে ১২৯3 গ্রীষ্টাব্দ হয় ;-_কিস্তু সে সময় যশোহর 
জেলায় রাজা মুকুট রায়ের আবির্ভাব হয়নি ।৫৩ 

এঁতিহাসিক অ।রে। লিখেছেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আর একদল 
গাজী বাংল। দেশে এসে বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহের সঙ্থায়তায় হিজলী থেকে 
পূর্ববঙ্গ পর্যস্ত ধর্ম গচার করতে থাকেন। বরখান ব| বড়খশ গাজী তাদেরই 
অন্যতম । তিনিই মোবারক শাহ্ 1৫৩ 

আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে পীর মোবারক গাজীর পিত। 
ছিলেন পীর গোরাাদের শ্শিষ্ঠ পীর হজরত আবদৃল্লাহ ওরফে সোন্দলের জ্ষ্ঠ 

পুত্র। এই মন্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করেন নি। পীর 

গোরাষ্ঠাদের আগমন-কাল চতুর্দশ শতাব্দী বলে গৃহীত হলে আবদুল গফুর 

সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্যকে একেবারেই ভ্রাস্ত বল! যায় না। আবার দেখ। 

যায়, বঙ্গের স্বুলতান সেকেন্দারের এক পুত্রের নাম বড় খশ! গাজী। 

সেকেন্দারের রাজত্বক!ল ১৩৫৮ শ্রীষ্টা্ থেকে ১৩১৩ শ্রীহীব্ব। তার 

আঠারে। জন পুত্রের অন্যতম গিয়াসউদ্দীন বাকী সতেরে। জনকে হত্যা করে 
সিংহাসন দখল করেন। 

অতএব আমর। এ পর্যন্ত কয়েকজন বড়খ] গাজীর নাম পাচ্ছি। প্রথমতঃ 
জাফর খার পৃত্র বড়খশ গাজী । তার কল ত্রয়োদশ শতাবীর শেষভাগ । 

দ্বিতীয়তঃ, সেকেন্দার সাহের পুত্র বড়খশ গাজী। তার কাল চতুর্দশ 

শতাবীী এবং তৃতীয়তঃ, আবহুল্পাহ্ ওরফে সোন্দলের পুত্র বড়খ। গাজী । 

ভার কাল পঞ্চাশ-যোড়শ শতাবী । 



২৮৮ বাংল! প র-সাহিত্যের কথা 

আমাদের ধারণ| উক্ত তৃতীয় বড়খ- গজীই আমাদের আলোচ্য বড়খ। 
গাজী । কায্পণ,_ তার অবস্থিতি কাল আমাদের হিসাবে গৃহীত কালের সঙ্গে 

সামঞ্জস্যপূর্ণ । দ্বিতীয়তঃ কোন কবির কাছে তিনি সেকেন্দার শাহের পুত্র, 

কোন ভক্তের কাছে তিনি চন্দন সাহার পুত্র। কারে। মতে তিনি দিল্লীর 
সুলতানের পুত্র, কারে। মতে বঙ্গের স্বলতানের পুত্র। তাদের বক্তব্য ইতিহাস- 
ভিত্তিক নয় । তৃতীয়তঃ সেকেন্দার সাহের পুত্র বড়খ"। গাজী যে সময়ে নিহত 

হন, সোন্দলের পুত্র বড়খ*। গাজী প্রার দেই সময়ে আবির্ভূত হন। সুতরাং 
স্বলতান-পুত্র বড়রখ। গাজী রূপেই সাধক সোন্দল-পুত্র বড়খখ। গ/জীর পরিচিতি 
প্রচারিত হবে এটাই স্বাভাবিক । 

কবি কৃষ্করাম দাস রচিত 'রায়মঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল নিয়ে কোন 

মতভেদ নেই। কবি তার কাব্যের রচনাকাল এইভাবে নির্দেশ করে 

গেছেন £- 

কৃষ্ণর।ম বিরচিল রায়ের মঙ্গল । 

বসু শূন্য খতু চন্দ্র সকের বংসর ॥ 

নাট্যকার সতীশচন্ত্র চৌধুরীর নাটকের রচন।কাল ১৩২০ বঙ্ষা্ব। 

নাট্যকার লিখেছেন,__“এই পুস্তক সন ১৩২০ সালের ৬ই পৌষ রবিবার 

আরম্ভ এবং ৮ই পৌষ মঙ্গলবার সম্পূর্ণ হইল ।” 

অতএব উপরোক্ত গ্রস্থদ্বধয়ের রচনাকাল নিয়ে সমস্য! নেই । আবএর 

রহিম সাহেব তার “গ।জি-কালু-চম্পাৰতী” কাব্যের রচনাকাল লিখে যান নি। 

উপরোক্ত নামে আরে! দ্খানি পাঁচালি কাব্যের কথ। জানতে পার। যায়। 

তাদের রচনাকাল যথাক্রমে ১২৮৫ বঙ্গাক ও ১৩০২ বঙ্গাবৰ। আবহ্বর রহিম 

সাহেবের এই পাঁচালি কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক উনবিংশ শতাব্দী । এই 

প্রসঙ্গে বড়রখ। গাজীর চরিত্র-সমস্থিত আরে। যে কয়খানি গ্রস্থের কথ। জানতে 

পার। যায় সেগুলি হল,-__ 

১। কালু-গাজী-চম্পীবতী, রচয়িত। খোন্দকার আহম্মদ আলি। এর 

রচনাকাল ১২৮ সাল ।৩১ 

২। কালু-গাজী-চম্পাবতী, রচরিত। মহম্মদ মুন্সী সাহেব । এর রচনাকাল 
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৩। কালু-গাজী-হামিদিয়! ।৩১ 

৪। মোবারক গাজীর কেচ্ছ। ( অঙ্টাদশ শতাব্দী), রচয়িত। ফকির 

মহাম্মদ ।২৬ 

৫। কালু-গাজী-চম্পাবতী ( অক্টাদশ শতাব্দী), রচয়িত। আবহল গফফর 

(গফুর )।২৩ তার কাহিনীতে হিন্দ্র ম্বসলমান দেবতত্বের অন্ভুত 
মিশ্রণ হয়েছে । ডঃ সুকুমার সেনের মতে “প্রচুর বিকৃতি সত্বেও জনপদ 

সংস্কৃতির একদিকের ভাল নম্বন! হিসাবে এই কাহিনীর মূল্য আছে। 

৬। বডর্খ। গাজী (অক্টাদশ শতাব্দী ), রচয়িত। সৈয়দ হালুমিয়। ॥ ২৩ 

৭। গাজী বিজয় ( অষ্টাদশ শতাব্দী ), রচয়িত। ফয়জুল্ল!। 

৮। গাজীর পুথি, রচয়িত। আবহ্র রাইম। এই ক।হিনীর নায়িকার নাম 

ল!বণ্যবতী ॥ 

কলেমদ্দী গায়েন কর্তৃক গাত সে গাত মেদনণল্ল পরগণার ভ্রাম্যমান ফকিরু- 

গণের মুখে মুখে চলিত গীত। কে এবং কবে যে সে গীত রটত হয়েছিল ত!. 
আজ অক্ঞাত। ফকিরগণের মুখে মুখে ফের৷ গাঁন পরবতিত, পরিধাঞ্রিত, 
ংযো্জিত, পরিবঞ্জিত হয়েছিল এট।|ই স্বাভাবিক। যাহোক্, নগেন্দ্রনাথ বস্তু 

মহ।শয় গাজী সাহেবের গান ১৯২৯ খুব্টাবে প্রকাশ করায় তা রক্ষ। পেয়েছে ॥ 

অতএব “গাজী সাহেবের গ।ন” রচনার সঠিক কাল নির্ণীত হয় নি। 

গৌরমোহন সেন মহাশয়ের গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ আমাদের হস্তগত 

হয়েছে । দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল ১৯৬২ খুষ্টাৰ। লেখক সেন 
মহাশয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম ঘুটিয়ারী শরীফে ষান এবং পীর বড়খ। গাজীর 
প্রতি ভক্তিতে তিনি আপ্লুত হন। তারপরই তিনি এই গ্রস্থ রচনায় হাত দেন। 

কবে যে সে রচন। শেষ হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নেই । তবে অনুমান কর। 

যায় যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ ব। ছ্িতীয়ার্থের 

প্রথম দিকে প্রকাশিত হয়েছিল । 

'গাজি-কালু-চম্পাবতী, কাহিনীতে দেখ। যায় বড়রখ। গজীর জন্মস্থান 

বৈরাটনগর । 'মোবারক আলি শাহ্ স।হেবের জীবন চরিতাধ্যানে' দেখ। 

যায় তার জন্মস্থান বেলে আদমপুর। 'বালাগ্ডার পীর হজরত গোরাটাদ 

রাজী, গ্রন্থে দেখ। যায় যে তিনি হজরত আবহল্লাহ্ ওরফে সোস্দল রাজীর 

-_-১৯ 



২৯০ ংল। পীর-সাহিত্যের কথ! 

পুত্র। হজরত সোন্দল, হজরত গোরার্টাদ রাজীর নির্দেশে বীরডূমে জায়গ র 
'গ্রণ করেন। সেখানেই মোবারক গাজীর জন্ম হয়। বৈরাটনগর যে 

কোথার আজে! তার হদিস পাওয়। যায় নি। বেলে আদমপুর চব্বিশ 
পরগণা জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। সেখান থেকেই কার আত্মপ্রকাশ ঘটে । 

“বালাগ্ডার পীর হজরত গোরাটাদ রাজী; গ্রন্থে লিখিত আছে যে মোবারক 

গাজীর আন্তান! ঘ্ুটিয়ারী শরীফে । অতএব মেদনমল্ল পরগণ|র বেলে 

আদমপুর ব! ঘুটিয়ারী নামক গ্রাম থেকে তার প্রকাশ ঘটেছিল তাতে সনু 
থাকতে ন! পারাই স্বাভ|বিক। 

যৌবনের প্রারস্তেই তিনি রাজস্বখ, সংসারসখ ত্যাগ করে ফকির হয়ে 
যান। অল্পদিন পরেই তিনি চম্পাবতী নাম্মী কামিনীর আকর্ষণে এবং 

বর্মপ্রচার আদর্শে ব্র/ন্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। 

বাঘ-সৈল্য পরিচালন! করে গাজী ব্রান্মপনগর অভিমুখে যাওয়ার পথে উত্তর 
ভব্বিশ পরগণার চারঘাট গ্রামের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত যমুন। নদীর যেখানে তি'ন 
পার হয়েছিলেন সেটি আজো 'বাঘঘাট।' নামে পরিচিত। অর্থাৎ মেদন-্ল 

অঞ্চল থেকে আপনার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে গাজী প্রথমে ব্রাঙ্গণনগরে উপস্থিত 

হলেন। মাঝপথে তিনি কোথায় কোথায় অবস্থিতি করেছিলেন ত। বল। 
যায় না । ব্রাক্মপনগরের যুদ্ধে জয়লাভ করে চম্পাবতী, কামদেব ও ক':লু 

সর্ঘভিব্হারে গাজী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। প্রথম যে স্থান একটি বিশেষ 

ঘটনার সঙ্গে চিহ্িত হয়ে আছে সে স্থানের নাম লাবৃস]। এই গ্রামে 

চম্পাবতী পরিত্যক্ত হুন বা আত্মহত্যা করেন ব! সেওড়া গাছে পরিণত হন 

(বূপকথা), বা এখান থেকে পলায়ন করে গণ রাজার আশ্রয়লাভ করেন। 

লাবৃস! গ্রামটি খুলনা! জেলার সাঁতক্ষীর! মহকুমার অন্তর্গত । এই এম 

আজিও চম্পাবতীর স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে বিদ্যমান। কামদেব ছিলেন মুকুট 

রাজার পৃত্র। তিনিও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গাজীর অনুগমন করেছিলেন,_ 

কিন্ত লাব্স। গ্রামে উপনীত হয়ে ভগিনীর তাদৃশ মর্মস্তদ ঘটনায় ব্যথিত চিতে 

গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করেন। কামদেব লাবৃস! গ্রাম থেকে পশ্চিমাভিমুখে 

অগ্রসর হন। প্রথমে তিনি বিশেষভাবে অবস্থিতি করেন বসিরহাট মহকুমার 

স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত গাবর্ডা গ্রামে । সেখানে অধিক বিল না করে 

+তিনি উত্তর পশ্চিমা ভিমখে অগ্রসর হন এবং ইছামতী নদী পার হয়ে চারঘাট 

নামক গ্রামে এসে জায়গীর স্থাপন করেন। কোন কোন কাব্যে আছে যে 
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চম্পাবতী পুনঞজঁবন লাভ করে গাজীর অনুগমন করে বৈরাটনগরে 
এসেছিলেন। কালু ও গাজীর সঙ্গে বৈরাটনগরে এসেছিলেন বলে কবির 
বর্পন। আছে। কিন্তু চম্পাবতী প্রসঙ্গের পর রাজ! মদন রায়ের প্রসঙ্গে এসে 
কালুর আর কোন সন্ধন পাওয়। যায়না । কালুর স্মৃতিচিহ্ন বিজড়িত 

ক।লুতপ। গ্রাম আছে। খুব সম্ভব লাবস। থেকে তিনিও কিছু কালের জন্য 

গাজীর সঙ্গ ত্যাগ করেন এবং এই গ্রামে এদে অবস্থিতি করেন। এখানে 
তার নামে দরগাহ আছে। তার নামানুসারে এই গ্রামের নামও হয় 
কালুতল।। কালুতল। বসিরহাট মহুকুম!র হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত। 
লাব্সা থেকে কালুতলার দৃরত্ব খুব বেশী নহে । 

আপনজন একে একে ত্যাগ করায় গাজীর মনে বৈরাগ্য ভাব পুনরায় 
উদিত হয় এবং তা তীত্র আকার ধারণ করে। তখন তিনি উক্ত 
লাব্স! অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পশ্চিমাভিমুখে ঘুটিয়ারীর দিকে 
অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি যেষে স্থানে অবস্থিতি করেছিলেন তাদের 
কয়েকটি স্থান আজিও চিহ্িত হয়ে আছে 1 তাদের মধ্যে বারাসত মহকুমার 
বারাসত থানার অন্তর্গত উল! এবং পাথর1-দাদপুর উল্লেখযোগ্য । উক্ত 

ছুটি গ্রামে তার নামাঙ্কিত নজরগাহ আছে। পাথরা-দাদপুর থেকে 
পশ্চিমাভিমুখে ঘুটয়ারী ব| বীশড়। বা বেলে আদমপুর অর্থাং মেদনমন্ল 
পরগণার ব্যবধান খুব বেশী নহে । 

পীর মোবারক বড়খ। গাজীর অলৌকিক কীতিকলাপের উপর উপরোক্ত 

পুস্তকাদি ছাড়! কিছু গল্পকথা কোন কোন অঞ্চলে শোন! যায়। সেই 
গল্পকথার কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হুল । 

১। দরবেশ বড়খ। গাজী 

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত পাথর! নামক গ্রামে 

পীর বড়বখ! গাজীর নামে যে নজরগাহটি আছে, সেখানে একটি পুকুর আছে ! 

পুকৃরটি পীরপুকুর নামে খ্যাত। গ্রান্মক।লের দুপুরবেল। ৷ চারিদিকে আগুন 
বধিত হচ্ছে। গ্রামের এক রাখাল বালক তার পালের গরুগুলিকে 

পীরপুকৃরে জল খাওয়াতে নিয়ে এল। গরুগুলিকে পুকুরে নামিয়ে দিয়ে 

পুকুরের পরপারের দিকে তাকিয়ে সেবিশ্মিত হয়ে যায়। পুকুর পাড়ের 

গাছের ছায়ায় ল্ঘ। হয়ে শুয়ে ত্বমুচ্ছে এ পুরুষট কে? কিদারুণ লম্বা! এ 



২৯২ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

লোকটি । গায়ের রং একেবারে দুধের মতন সাদা! সাদা ধবধবে আলখাল্ল? 

তার পরণে। ইনি কি তবে গল্পে শোনা সেই দরবেশ! রাখাল-বালকটি 

তার জীবনে এমন দৃশ্য দেখে নি। সে বিমোহিত হয়ে দেখতে লাগল। হঠাং 

ফিরে এল তার সন্বিং। পীরপুকুর থেকে তার বাড়ী খুব দূরে নয়। সে তীব্র 
বেগে ছুটে গেল বাড়ীতে । সবাইকে জানাল সে ঠাপাতে হাপাতে। কেউ 

বিশ্বাস করল, কেউ বা বিশ্বাস করল না। রাখাল বালক নাছোড়বান্দ। হয়ে 

দু'একজনকে টেনে নিয়ে এল পীরপুকুরে । কিন্ত হায়! বালক অপ্রতিভ 

হয়ে দেখল-_-গাছের সে ছায়াটি আছে কিন্ত সেখানে কেউ নেই। বালকটিকে 

কেউ উপহাস করল,_-কেউ ব| উপহাস করল ন।। তার! বিশ্মিত হল এবং 

বলল, ইনিই পীর মোবারক বড়খখ। গাজী। তিনি এখানকার নজরগানছে 

মাঝে মাঝে আসেন এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষ। করে স্থানান্তরে চলে যান। 

২। গাজীর নাষে ঝুটির শাস্তি 

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ বারাসত-বসিরহ।ট অঞ্চলে “ঝুটি* শকটির একটি 

বিশেষ অর্থ আছে। ঝুটি কথাটি ঝড়েরই ভাব-বাহক। গ্রীষ্মের দিনে 
বিশেষ ভাবে দ্ুপুরবেল। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঘুণিঝড়ের উৎপত্তি হয়। এই 
'ঝড়ে ধূলে!-বালি উড়িয়ে এমন কি কখন কখন ঘর-বাড়ীর ক্ষতি সাধন করে। 

ঘৃ্ণি ঝড় ব ঝুঁটি এতদ্ অঞ্চলের একটি প্রাকৃতিক ঘটন।। 

একদিন দুপুরে প্রচণ্ডভাবে এক ঝুটি এল। সে ঝুটিকে সাধারণ লোকে 

অসাধারণ ব। দৈব ঘটন। বলে মনে করে এবং সেই কারণেই যথেষ্ঠ সমীহও 
করে। কিন্তু, পাঁথর। দরগ!হের সেবায়েত সোন্দল শাহজীর ভাইপো! মহম্মদ 

ইলিয়াধ শাহৃজী সে ঝুটিকে তাচ্ছিল্য জ্ঞানে বলল,__ 

রুটি এলে মুতে দেবো, 

বামন এলে ছড় দেবো । 

এই কটি কথা উচ্চারণের পর 'বুটি'র সেকি রণমৃতি। ধুলো-বালিতে 
তার সামনে প্রায় অন্ধকার করে ফেল্ল। প্রচণ্ডবেগে ঘুরপাক খেতে খেতে 

সেঝুটি বাড়ীর সামনের “এক মন্ত বড় পাটকাটর গাদার কাছে গেল এবং সে 
গাদা প্রায় পাচ-ছয় হাত উপরে উঠিয়ে নিয়ে ইলিয়াসের মাথার ওপর 
ফেলে আর কি! সোন্দল উপায়ান্তর ন! দেখে একান্ত মনে বড়রখ! গার্জার নাম 



বড়! গাজী ২৯৩ 

স্মরণ করে বলল,__“হে গাজী ! ইলিয়াসকে তৃমি এ বিপদ থেকে রক্ষ। কর।” 
ইত্যাদি । 

অল্লক্ষণের মধ্যে ঝুটির বেগ প্রশমিত হল। দেখ! গেল সেই পাটকাঠির 
শগাদ। ইলিয়াসের মাথার উপর পড়ল না,__ছড়িয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে গেল না,__ 

'যেখানকার গাদ। সেখানেই এসে পড়ল। ইলিয়াস কোন আঘাত ন৷ 

পাওয়ায় পীর গাজীকে সেলাম জানিয়ে সোন্দল শাহ্জী ভাইপোর কাছে 

"এলেন । ভাইপে! তার অপরাধের কথ জানাল । সে প্রতিজ্ঞ। করল-_-কখনও 

এমন কটুক্তি সে করবে না। 

৩। ষোলবিঘ। পীরোত্তর জমির কথ 

পাথরা-গ্রামে পীর মোবারক বড়রা গাজীর নামে একটি 'থান, আজে! 

বিদ্যমান । সেই থান-সংলগ্ন প্রায় ষোল বিঘা! জমি পীরের নামে উৎসর্গ করা 

আছে। কি ভাবে পীরোত্তর হয়েছিল তার চিতাকর্ষক এক লোককথা 

'এতদ্অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 

উক্ত পাথ্র। নজরগাহের বর্তমান খাদিম ব। সেবায়েতের কোন এক 

পূর্বপুরুষ এক রাতে স্বপ্র দেখলেন যে কে একজন যেন বল্ছেন, -“কাল 

'ভোরে এ দরগাহে আস্বে 1” হৃঠাং তার ঘৃম ভেঙ্গে গেল, সমস্ত গা যেন হয়ে 
গেল পাষাণের মতন ভারী । পরদিন ভোরেই তিনি চলে এলেন আগাছা- 

পরিবেষ্টিত অশ্বখ গাছের তলায় অবস্থিত তথাকথিত দরগাহের অতি নিকটে । 

আর এক পাও তার এগোবার উপায় নেই । কি সর্বন'শ ! সামনে যে বাঘ। 

এ বাঘ, কে এক ফকির দরবেশকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে। ভয়ে তো 

আগন্তকের প্রাণ খাঁচ1 ছাড় হওয়ার উপক্রম । তিনি পিছু হ'টে এসে পলায়ন 

করতে উদ্যত হতেই সেই ফকির তাকে গম্ভীর গলায় কাছে আসতে বল্লেন। 

আগস্তকের তখন আর এক পাও ওঠাবার ক্ষমত! নেই। তিনি আস্তে আন্তে 

€সই ফকিরের কাছে এশিয়ে যেতে লাগলেন। কি আশ্চর্য্য! বাঘ তাকে 

কিছু বল্ল না। বাঘ-বেন্টিত সেই ফকিরই ছিলেন পীর বড়রখ। গাজী । গাজী 
সাহেব এ ব্যক্তিকে বল্লেন,_-“এইখানে থান তৈরী করে তুমি ধৃপ-বাতি দিয়ে 
জিয়ারত কর্বে । রাজী তে1?” সেব্যক্তি রাজী হলেন। 

তংক্ষণাং গাজী সাহেব উক্ত ব্যক্তিকে আপনর বাঘের পিঠে সওয়ার করে 

নিয়ে পশ্চিম দিকে চল্লেন। বেশ কিছু সময় পথ চলার পর তার! কোন এক 



-২৯৪ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ। 

জমিদারী সেরেম্তায় উপস্থিত হন। সেই জমিদারী সেরেস্তা থেকে নাকি & 

ব্যজির নামে ষোল বিঘ1 জমি উক্ত স্থানে পীরোত্বর দেওয়া হয়। 

৪1 কেসেইব্যকি 

পাথরা-দাদপুরের ঘটন। | বড়রখ। গাজীর নজরগাহের দক্ষিণ গ। ধেঁষে 
বারাসত-_বসিরহাট রেল লাইন বিস্তুত। নজরগাছের পৃর্ববপাঁশে একটি 

ফটক আছে। ফটক-পাহারাওয়ালার রেলকুও এ ফটক সংলগ্ন । 

গত ১৯৬৯ শ্রীষটাবের কথা । ফটকের পাহারাওয়াল। রেল কর্মাটির নাম 

শ্রীমদন মণ্ডল । সে দিন ছিল ঘোর অমাবস্যার অন্ধকার । রাত্রি দ্বিপ্রহরের 

শেষের দিকে তীর কুঠীর দরজার সামনে এসে কে যেন নাম ধরে ডাকৃল। 
মদন মণ্ডল কুঠীরের বাইরে এলেন। এসেই দেখেন ধপধপে সাদ। পোষাক পর। 
দীর্ঘকায় একটি লোক। মদন মণ্ডল কোন প্রশ্ন করার আগেই লোকটি 

তাকে অনুসরণ করতে বল্লেন। মদন মগুডলের মৃথ থেকে বাক্য নিঃসরণ 

হলনা। পশ্চাত অনুসরণ করে এসে উপস্থিত হলেন অশ্ব্খতলার সেই 
থানে। দীর্ঘকায় ব্যক্তি একজন দরবেশ বৈ আর কেউ নন। একটি 
মোমবাতি, একটি ধৃূপকাঠি এবং একটি দেশলাই বের করে তিনি মদন মণ্ডলের 
হাতে দিয়ে বল্লেন,__“থানের ওপর জ্বালিয়ে দাও ।” | 

মদন মণ্ডল মন্ত্র মুপ্ধের মতন তাই করলেন। দরবেশ তাকে আরো? 
বললেন-_“তুমি এখানে রোজ ধৃপ-বাতি দেবে । তোমার মঙ্গল হবে ।” 

এই বলে তিনি অকম্মাং অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মদন মণ্ডলের সমস্ত শরীর 

খুব ভারী বোধ হল। পরক্ষণে মনে মনে তিনি যেন কি এক অবর্ণনীয় মনোবল 

পেলেন। তিনি নীরবে ফিরে এলেন কুঠীতে | প্রশ্ন জাগ্ল মনে,_“কে 

সেই ব্যক্তি ?” 

পরদিন সকালে তিনি গ্রামবাসীগণের কাছে রাত্রের ঘটনাগুলি বল্লেন । 

তিনি সবেমাত্র কয়েক দিন এখানে কাজে যোগ দিয়েছেন,_ এখানকার 

গাঞ্জীর থানের কথ' ভার জান। ছিল না। গ্রামবাসীগণের কাছে শুনে তিনি 

সব বুঝতে পারলেন । 

তিনি যতদিন সেখার্নে ছিলেন ততদিন নিয়মিতভাবে উক্ত নজরগাছে 

ধুপবাতি দিতেন। তিনি কয়েক রাতে উথ।নে বাঘের গর্জনও শুনেছিলেন। 



বড়খ। গ!জী ২১৫ 

৫। বাঘ-ঘ।ট। 
ব্রান্মাণ নগরের রাজ। মুকুট র।য়ের কারাগারে বন্দী গাজীর সহচর ভাই 

কালু । কালুর অপরাধ-_তিনি গাজীর পক্ষে পাত্রী হিসাবে মুকুট রাজ-কন্য 
চসপাবতীর জন্ প্রস্তাব এনেছেন । কালুর বন্দী অবস্থ! গাজীর গোচরে এসেছে । 

কালুর মুক্তির জন্য গাজী তখনই যাত্র! করলেন,_-সংগে তার বাঘ সৈন্য । 
পখিমধ্যে পড়ল যমুন। নদী । নদী প।র হতে হবে। পাটনী এল। পাছে 

প।টনী বাঘ দেখে ভয় পায়, তাই আগে থাকৃতেই তিনি বাঘগুলিকে ভেড়।র 

রূপান্তরিত করে রেখেছিলেন । প।টনী অবশ্য তাদেরকে পর করে দেয় কিন্ত 

পারানি হিসাবে ভেড। চায়। পরিপুষ্ট ভেড়: দেখে ওর খুব লোভ হয়েছিল ॥ 

গ।জী তৎক্ষণাৎ দুটি ভেড়ারূপী বাঘ দিয়ে দেন। পাটনী তে। মহা খুশী । 
বড়ী নিয়ে সে খুব যত্ত করে গোয়!লে রেখে দিল । রাত্রে সে ভেড়াগুলি বাঘ 

হয়ে যায়। 

ভেড়। দুটি দিয়ে কি একট। উপলক্ষ্যে ভাল একট। ভোজ দেবার আনন্দের 

করনায় পাটনার তে। র।ত্রে একরকম ভ।!ল করে ঘুমই হল ন।। ভোর রাত্রে 

সেআর একবার ভেড়। দুটি দেখে অ।বার তৃপ্তি পাওয়ার আশু গোয়ালের 

ক!ছে আসতেই চমকে উঠল ॥ ব।পরে এ যে বাঘ! প।টনীকে দেখে বাঘ 

দুটে। গ। ঝাড়। দিয়ে উঠে দ্লাড়।তেই পাটনী দিল ছুট । এ্যায়স। ছুট যে পড়ি 

কি মরি! ভ।গ্যে গোয়াল ঘরের দরজ। বন্ধ ছিল ন!,_- খোলাই ছিল। 

বাঘ ছুটি দিল দৌড় লেজ পিঠে তুলে । গ্রামবাসীদের যার ভোরে উঠেছিল 

তার। দ্টে। ব।ঘকে গ্রামের মধ্য দিয়ে ছুটতে দেখে হতভম্ব ! দু'চারজন যুবক 

ল[ঠি-সোট। হ।তে নিয়ে হৈ হৈ করে পিছু ধাওয়। করল । ব।ঘ ছুটি ছুটে যমন! 

নদ র ধারে এল এবং সাঁত|র কেটে পার হয়ে চলে গেল উত্তর-পূর্বাভিমখে 
অর্থাৎ ব্রান্গণ নগরের দিকে, যেদিকে গ!জী গমন করেছিলেন । যেখান দিয়ে 

যমুন। নদী পর হয়ে গাজীর বাঘ ছুটি গিয়েছিল, সেখানে পরবর্তীকালে 
মানুষ পার।প।রের ঘ।ট হয়েছে । কিন্তু যেহেতু বাঘ পার হয়েছিল সেই হেতু 

এই ঘ।টের ন।মকরণ হয়েছে বাঘ-ঘাট। | 



উনতিংশ পরিচ্ছেদ 

বড় গার 

পীর হজরত মহীউদ্ধিন আব্দুল কাদের জিলানী রাজী, হজরত বড়পীর 

সাহেব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ । তিনি সৈয়দ আল্-হাসানী আল্-হোসাইনী 
নামেও বিখ্যাত। তিনি সকল অলির শ্রেষ্ঠ বলে গওসল আজম পীরানে 
পীর দস্তগীর নামে খ্যাত। তাকে কেবলমাত্র স্বিলানী নামেও অভিহিত 

করা হয়। ৪৭০ হিজরীর ১ল! রমজান৬৪ (ইংরাজী ১০৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে ) 

মতান্তরে ৪৭১ হিজরীতেও৫ তিনি ইরানের স্বিল।ন জেলার নীপ নামক গ্রামে 

জন্মগ্রহন করেন। তার পিতার নাম হজরত আবু সালেহ মুসা জঙ্গী এবং 

মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতেমা । তিনি পিতার দিকের ইমাম হাসান 

এবং মাতার দিকের ইমাম হোসেনের বংশসম্ভুত। ইমাম হাসান ও ইমাম 

হোসেন ছিলেন হজরত মৃহা1ম্মদের কন্যা হজরত ফাতেমা যোহরার পুত্র । 

দশ বংসর বয়সেই তিনি আলির সম্মান পান। আঠারে। বছর বয়ম পর্য্যন্ত 

তিনি কঠোর দারিদ্রের মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করে বাগদাদে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ 
করেন। 

হজরত বড়পীর সাহেব কাদেরীয়া তরীকা-পন্থী সবফী মতবাদের প্রবর্তক । 
কথিত আছে তীর গ্রভুত শক্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম গুণগরিম। 

ছিল। তার সমগ্র জীবনই অলৌকিক কীন্তিকলাপে পরিপূর্ণ! তিনি প্রায় 
একশত বংসরকাল জীবিত ছিলেন। তার মহান এন্তেকাল বা ম্বত্যুর তারিখ 

৫৬১ হিজরীর ১১ই রবিউল আউয়াল (ইংরাজী ১১৬৬ খুষ্টা )। 

হজরত বড়পীর সাহেবের মাজার বোগদাদ শহরে অবস্থিত। তিনি সম্ভবতঃ 

বঙ্গে আগমন করেন নি। তবু এদেশে কয়েকস্থানে তার নামে কাল্পনিক 

দরগাহ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার বংশধর কাদেরীয়! তরিকার সাধক পীর 

আব্দুল কুদ্দুশ্ ওরফে পীর হজরত শাহ্ মখদুম বরূপোশ ১২৮৮ খুষ্টাকে 

বোগদাদ থেকে রাজশাহী জেলায় ইসলাম ধর্মগ্রচার করতে এসেছিলেন ।৬ ১ 

আঠারে!। বংসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বাগদাদে গমন 



বড় পীর ২৯৭ 

করেন এবং সেখানে ভাষাতত্ব ও মুসলিম আইনশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি 

বাগদাদের তদানীন্তন বিখ্যাত স্বফী আরুল খইর মোহাম্মদ বিন্ মুসলিম 
দরবাসের (ম্বত্যু ১১৩১ খষ্টান্ে) নিকট তসাউফের শিক্ষ। লাভ করেন। 

অতঃপর বাগদাদের বিখ্যাত হানবলী মাদ্রাসায় অধ্যক্ষ কাজী আরু সাদ 

মোবারক আল্-মুখররমীর নিকট থেকে 'খিরকা বা স্বফীদের বিশিষ্ট 
পরিধান লাভ করেন! হযরত আবদুল কাদের জিলানী ধর্ম বিষয়ে অনেক 

গ্রন্থ রচনা! করেন। তাদের মধ্যে (১) আল্-গুলইয়।-লি-ত।লিবি তরীক 

আল্-হক, (২) আল্-ফতনহুর রব্বানী, (৩) ফুতুহ-উল-খয়রাত, (৪) জল।-উল- 

খাতির, (৫) হিজব-বশায়ের-উল-খয়ারাত ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ । এই 

কিতাবগুলিতে হজরত আবদুল কাদের আইনবিদ হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের 

পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাগদ!দের হানবলী মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদও 

অলঙ্কৃত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি খানকারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
মাদ্রাসা এবং খানকাহ উভয়ই ১২৫৮ খৃষ্টাব্বে মোঙ্গলগণ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস 

হওয়ার সময় বিনষ্ট হয় । 

কাদেরীয়। তরীক। হয়রত আবদুল কাদেরের জীবদদশাতেই বেশ জনপ্রিয় 

হয়ে উঠে এবং তীর মৃত্যুর পরে তার শিস্তর| এই তরীক। সার। মুসলিম জাহানে 

বিস্তার করে। বর্তমানে আরব, তুরস্ক, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অন্যন্য 

মুসলিম দেশ এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ ইত্যাদি সকল এলাকায় কাদেরীয়। 

তরীকা অত্যন্ত জনপ্রিয় । কাদেরী তরীকার স্বফীরা বাগদাদে হযরত 

আবদুল কাদের জিলানীর দরগাহের খাদেমকে তাদের আধ্যাত্মিক নেত। 

রূপে মান্য করে। বিভিন্ন স্থানের ক।দেরী স্বৃফীর। বিভিন্ন জিনিষকে তাদের 

তরীকার প্রতীকবূপে ব্যবহার করেন। যেমন তুরস্কের সুফীর। সবুজ গোল।প 

ফুলকে প্রতীক রূপে গ্রহণ করেন। কোন একজন মুরীদ এই তরীকা গ্রহণ 

করতে চাইলে এক বৎসর শিষ্বত্ব গ্রহণের পরে তাঁকে একাট ছোট পশমী টুপী 
আনতে হয়। সুফী ব। মুরশীদ এই টুপীর সঙ্গে আঠারো! পাপ্ড়ি-বিশিষ্ট 
একটি সবুজ গোলাপ ফুল যুক্ত করে দেন। এই ট্ুপীকে তাজ বলা হয়। 
তার। সবুজ রঙকে পছন্দ করলেও অন্যান্য রঙ ব্যবহার করতে তাদের বিশেষ 

আপত্তি নেই। মিশরের ক।দেরী স্বফীর। সাদ! রঙ পছন্দ করেন। পাক- 
ভারত উপমহাদেশে হযরত আবহুল কাদের জিলানীর স্মরণে রবিউস্-সানি 

মাসের এগার তারিখে উংসব পালন কর। হয়। পাক-ভ।রতের বিভিন্ন 



২৯৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

স্থানে ত1র নকল দরগাহ তৈরী করা হয় এবং সেখানে স্থানীয় জনসাধারণ 
নিয়মিত শিরনী যানত করে 1কে। কাদেরীয়! তরীকার সুফীদের সাধনা 
পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে গচলিত আছে এবং সকলেই দাবী করেন 

যে, তাদের পদ্ধতিই হজরত আবদুল কাদের কর্তৃক আদেশকৃত। হজরত 

আবঠ্ল কাদের রচিত “ফুয়ু্দত-আল-রব্বাণীয়।'-গ্রন্থে দেখ। যায় যে, কোন 

লোক কাদেরীয়! তরীকা গ্রহণ করতে চাইলে তাকে দিনে রোজ রাখতে এবং 

রাত্রে আল্লাহ্র উপ।সনায় ম্শগুল ]কৃতে আদেশ দেওয়া আছে। এই 

অবস্থায় তাকে চল্লিশ দিন থাকতে হয়। এই সময়েযদি কেউ এসে তাকে 

বলে, “আমি খোদ।,” তার উত্তর দিতে হবে যে,_“না, তুমি আল্লাহ্র 

মধ্যে।” যদি শিক্ষানবিশের সত/ত। প্রমাণের জন্যই এই মু্তি এসে থাকে 
তবে ত। অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর যদি অদৃশ্য ন! হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, 

তার শ্শিক্ষানবিশীর কাল শেষ হয়েছে এবং তিনি কাদেরীয়। তরীকার 

আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেছেন। 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত ব।র|সত 

থানাধীন খামারপাড়া__খাসপুর গ্রামে অবস্থিত পীর হজরত শফীকুল আলম 

রাজী মতান্তরে পীর ছেকু দেওয়ান রাজীর যে দরগাহ আছে, স্থানীয় 
জনসাধারণ তাকে হজরত আবদুল কাদের জিলানী ওরফে হজরত বড়পীর 

সাহেবের কাল্পনিক দরগাহ বলে মনে করেন। অবশ্য একই জ্রায়গ।য় দুই 

পীরের দরগাহ থাকার কথা গোৌরমোহন সেন রচিত “হজরত গাজী সৈয়দ 
মোবারক আলি শাহ্ সাহেবের জীবন-চরিতাখ্যান” গ্রন্থে দ্ৃষ্ট হয়। বস্থুতঃ 

দক্ষিণ চবিবশ পরগনার ঘুটিয়ারী শরীফে হজরত বড়পীর এবং পীর বড খা 
গাজীর দরগাহ অবস্থিত আছে। জনসাধারণ খামারপাড়।-খাসপুরের 

দরগাহের সেবায়েত। প্রতি বংসর ২১শে মাঘ তারিখে ওরস এবং 

প্রায় দশ দিনের মেলায় গডে হাজার লোকের সমাবেশ হয়। এই 

দরগাহ সম্পর্কে আরে! বিবরণ পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী শীর্ষক 

অ!লোচনায় প্রদতত হয়েছে। 

বারাসত মহকুমার আনডাঙ্গ। থানার অন্তর্গত জিরাট নামক গ্রামে 

হজরত বড়পীর সাহেবের নামে.একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে । এই দরগাহের 

বর্ডমান (১৯৭০) সেবায়েতের নাম মুহম্মদ ক্ষ্যাপা্টাদ শাহ্জী, পিত। মরন্ৃম 
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পাহাড় শাহজী। প্রতি বংসর ২৫শে ফাস্ভন তারিখে ওরস হয় এবং তিন- 

দিনের মেল। বসে। এই মেলায় গড় জমায়েত প্রায় তিন-চার শত জন। 

এখানকার পীরোত্তর জমির পরিমাণ প্রায় দুই বিঘ|। পুর্বেবে এই মেলায় 

পীরের গান, পুতুল নাচ, যাত্র। প্রভৃতি হত বলে জ।ন৷ যায়। সেবায়েতর। 

কিছু কিছু অতিথি সংকার করে থাকেন এবং প্রত্যহ ধৃপ-বতি প্রদান করেন। 
এখানকার দরগাহে যথারীতি শিরনি, হাজত ও মানত প্রদত্ত হয়ে থাকে । 

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামে হজরত 
বড়পীর সাহেবের একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। বতমানে এ দরগাহের 

সেবায়েত হলেন জনসাধারণ। ইতিপূর্ব্বে তার সেব।য়েত ছিলেন মরহুম 

অন্ন ও মরহুম পন্ন নায়ী ছু'জন মৃসলমান মহিল!। এ দরগাহটি বুড়ীর 

দরগাহ নামেও পরিচিত। দরগাহ সংলগ্র জমির পরিমাণ প্রায় ২৩ বিঘ।। 

মাটির দেওয়াল আর খড়ের চালে প্রস্তত দরগাহের সামনের ময়দানে প্রতি 
বংসর শ্রীপঞ্চমীর দিনে মেল! বসে। মেলা একাধিক দিন চলে--তাতে 

কল্মেক শত লোকের সমাবেশ হয়। ভক্ত সাধারণ এখানে শিরনি, হাজত ও 

মানত দিয়ে থাকেন। এখানে প্রতি সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি প্রদত্ত হয় । 

হাড়োয়া থানার শঙ্করপুর গ্রামে অবস্থিত বড় পীরের কাল্পনিক দরগাহে 
প্রতি বংসর ২৫শে মাঘ তারিখে ওরস হয় এবং একদিনের মেল] বসে। 

পূর্বেবে একাধিক দিনের খেল। বসত। এই দরগাহের সেবায়েত হলেন মরহুম 

দ'ব ফকিরের বংশধরগণ। পুর্বেব এখানক।র ্লে। উপলক্ষ ঘোড়-দৌড়ের 

প্রতিযোগিত। হত। সেবায়েতগণ প্রতি সন্ধায় নিয়মিতভাবে ধৃপ-বাতি 

প্রদান করেন। 

বাছুড়িয়৷ থানার অন্তর্গত আটলিয়। গ্রামে একটি কাল্পনিক দরগাহ আছে। 

এই দরগাহ সৃষ্টির একটি চিত্বাীকর্ষক ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি সংক্ষেপে 

এইরূপ £-_- 

আটলিয়। গ্রামে বিশ্বস্তরপ্রসন্ন দাস ন।মে রুহিদাস সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির 

বসতি ছিল। ফুলমতী দাস তার পত্তী। সরষে ফুল তুলতে গিয়ে সরষে খেতে 

একবার ফ্কুলম্তীর ওপর নাকি দৈব 'ভর” হয় । তিনি সেখানে শ্রীশ্রীতারক- 
নাথের নামে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে পৃজ| করার স্বপ্লাদেশ পান। তিনি 
সেই আদেশ মতন একটি 'থান' স্থাপন করে সেখানে পূজা দিতে আর্ত 
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করেন। আশ-পাশের অনেক ভক্ত সেই পৃজ। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে থাকেন। 

কথিত আছে অনেকে সেখানকার ফুল-মাটি ব্যবহার করে রোগে নিরাময় 
লাভ করেন। ফ্কুলমতীর ম্বত্যুর পর তদীয় পুত্র মঙ্গল দাস সেই থানে 
যথারীতি পৃজ! দিতেন। মঙ্গল দাসের ম্বত্যুর পর তীর স্ত্রী জীবিকা নির্বাহ 
করতে অক্ষম হয়ে পড়েন এবং জীবিকার সন্ধানে নাবালক সম্ভানগণকে নিয়ে 

রুদ্রপুর নামক গ্রামে চলে যান। গ্রাম ত্যাগের পূর্বে মঙ্গলের স্ত্রী সেই 
শ্রীশ্রীতারকনাথের স্থানটি দেখাশুন। করার জন্য মেসিয় গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ 
এলাহি বকৃস নামক এক সঙ্জন ফকিরের হাতে ভার অর্পণ করেন। এলাহি 
বকৃস সাহেব সানন্দে সেই দায়িত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি এই 'থান'-কে 
বড়পীর সাহেবের থান বলে প্রচার করেন। কালক্রমে সেই থানের উপর 

ইটের তৈয়ারী সৌধ নিশ্রিত হয়েছে । এইটিই অধুন! হজরত বড়পীর সাহেবের 
কাল্পনিক দরগাহ নামে প্রসিদ্ধ । 

মোহাম্মদ এলাহি বকৃস ফকিরের কোন সন্তান-সম্ভতি ছিল না । মোহাম্মদ 

মেছের আলি নামক পালক পুত্র তার উত্তরাধিকারী হন। এই মেছের 

আলির বাড়ী ছিল “বেনা” নামক গ্রামে । মেছের আলির পালক পুত্র 
হওয়ার একটি গল্প আছে । লোককথা-পর্বেব আমরা! তার উল্লেখ কর্ব। 

আটলিয়! গ্রামের কাল্পনিক দরগাহ্-সৌধটি বর্তমানে (১৩৬৩) মাত্র 

তিন শতক জমির উপর 'অবস্থিত। মুহম্মদ মেছের আলি শাহ্জীর বংশধরগণ 
উজ দরগাহের সেবায়েত রূপে বিদ্যমান । তার! সেখানে প্রত্যহ ধৃপ-বাতি 

দেন। হজরত বড়পীরের নামে রোগ নিরাময়ের জন্য তেল, ওষুধ ও কবচ 
তার। ভক্ত সাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। অবশ্য এজন্য দাতা নামমাত্র 

মূল্যও গ্রহণ করেন। উক্ত দরগাহে প্রতি বংসর আটাশে কান্তিক তারিখে 
ওরস এবং পরে ছুই সপ্তাহের মেলা বসে । প্রথম দিনের মেলায় প্রথম শিরনি 

ও হাজত কেবলমাত্র হিন্দ ভক্তগণই প্রদান করেন, দ্বিতীয় দিনে শিরনি ও হাজত 

কেবলমাত্র মুসলমান ভক্তগণ দেন; তৃতীয় দিন থেকে উক্ত নিয়মের কোন 
কঠোরত। থাকে ন৷। সেই মেলায় গড়ে প্রায় পাচ হাজার লোকের সমাবেশ 

হয় । মেলায় যাদুখেলা, সীর্কাস বসে এবং যাত্রাগান হয়। নারিকেল- 

বেড়িয়ার কচি মণ্ডল পীরা'লি গান করতেন। কাদপুরের মাদার গাইন নিজে 
পা।ন রচন! করে মাণিক পীর, মাদার পীর ও পীর ঠাকুরবরের গান গাইতেন। 
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তাছাড়। কাওয়ালী গান গাওয়া হত | ভক্তগণ মনোবাসন। পূরণের আশায় 

দরগাহছের গায়ে ইট বেঁধে থাকেন। 

হজরত বড়পীর সাহেবের জীবনী ও আশ্চর্য্য কেরামত বিষয়ক কয়েকখানি 

পৃন্তকের সন্ধান পাওয়! যায়। তাদের মধ্যে নিয়লিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য 

১. মৌলভী আবদুল মজিদ রচিত হজরত বড়পীরের জীবনী । 

২. মৌলভী আজহার আলীর গ্রন্থের নাম হজরত বড়পীরের জীবনী ও 

আশ্চর্য্য কেরামত । 

৩. কাজী আশরাফ আলী রচিত গ্রন্থের নাম গওস উল আজম ব। 

হজরত বড়পীরের জীবনী । 

৪. মুনশী জোনাব আলী মরহুম রচিত হজরত বড়পীরের গুণাবলা 
নামক পুস্তকখানি আমার হস্তগত হয়নি। কৃষ্ণহরি দাস বিরচিত 

বড়সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি নামক কাব্যের কভার পৃষ্ঠায় 
এই পুস্তকের নামোল্লেখ আছে। 

মৌলঙা আবণল মজিদ সাহেবের জীবনী অজ্ঞাত। তীর গ্রন্থের মধো 
আত্মপরিচয় পাওয়া যায় ন।। উক্ত গ্রন্থের প্রকাশকের নাম কমরুদ্দিন 

আহম্মদ । তাজমহল বুক ডিপো, ১১ সি, ম্যাকলিওড ম্ট্ট কলিকাত।-১৬ 

হইতে প্রকীশিত হয়েছিল৷ মুল্য মাত্র তিন টাক!। এ পুস্তকের মুদ্রকের 
নাম বিভূতিভূষণ কয়োড়ী। কয়োড়ী প্রেস, ২৭ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, 

কলিকাত।-৬। 

পুন্তকখানি ৭১৪২” আকৃতি বিশিষ্ট । পৃষ্ঠ। সংখ্য। ২২৯। আভাস 
ব৷ ভূমিকা, সূচীপত্র ও পরিশিষ্ট ব্যতীত বড়পীর সাহেবের জীবনী-অংশ 

নিয়্লিখিত প্রধান শিরোনামায় বিভক্ত কর! হয়েছে 

১। প্রাথমিক যুগে ইসলাম 

২। প্রতিক্রিয়। 

৩। পিতৃ ও মাতৃকুলের পরিচয় 

৪। ক্ষমার অদ্ভুত নিদর্শন 

৫&। হজরত বড়পীরের জন্ম সম্বন্ধে ভবিস্তদ্বানী 

৬। ০», নর বাল্য জীবনের কেরামত 
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বাংল। পীর-সাহিতোর কথা 

বালে'র শিক্ষ|-দীক্ষা 

সুরের আহ্বান 
দুর্গম পথের যাত্রী 

বাগদ।দের শিক্ষা-পীঠে 

বাগদাদে দুভিক্ষ 

বড়পীর সাহেবের মহানুভবতা 
শিক্ষ! ও সাধন! 

সাধন। ও সিদ্ধি 

শয়তানের ধোকা 

হজরত আবু সৈয়দ মৌকার্রমী (রঃ) 

কয়েকট অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ও হজরতের মধ্যে তাহার গ্রতিক্রিয়।, 

নৃতন কর্মক্ষেত্রের নব পরিবেশ 
পথের সন্ধান 

খলিফার শিরশ্চেদ 

ভক্তের অব্যক্ত মনোভব অনুসরণ 

বডপীর সাহেবের দূর-ভেদদী কণ্ঠ 

হজরত বড়পীর সাহেবের মুরীদ ও ছ!ত্রমণ্ডলী 

নী ,,. নৈমিত্তিক কর্মসূচী 

টি » সুক্ষ ও স্থল দেহধ|রণ 

মুরিদানের প্রতি হজরত বড়পীর সাহেবের স্নেহ-মমত। 

আলি আল্ল দের অবদান 

হজরত বডপীর সাহেবেরর বিভিন্ন কের।মত 

সংসার জীবন ও পরিবার-পরিজন 

ওফাত 

মৌলভী আবছুল মজিদ সাহেব পুস্তকখানি আধুনিক বাঙ্গ।ল! গদ্যে রচন। 
করেছেন। কিছু কিছু আরবী ও ফারসী শব্ধ ব্যবহৃত হলেও গ্রস্তের ভাষ। 

সরল এবং প্রাঞ্জল । গ্রন্থে তার রচনাকাল লিখিত নেই। 

এই গ্রন্থে আল্লহ্ভালায় অপার মহিমা হজরত বড়পীর সাহেবের 

মাহাত্ম্যপূর্ণ জীবন-আলেখ্যের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। গ্রন্থকার তমিকা'র 

একস্থবানে লিখেছেন_-"বংসরের পর বংসর হজরত বড়পীর সাহেব আল্লার 



বড় পীর ৩০৩ 

এবাদতে আহার, নিদ্র!,। আরাম, আয়েশ ত্যাগ করিয়। যে কঠোর রেশ 

স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে এই অনিবার্য সাফল্যের জন্য, কাহারও সে 

প্রশ্ন করিসারও স্বধোগ থাকে ন।। উহার জীবনই তাহার সাফল্যের, 

শ্রেষ্ঠত্বের, অলোৌকিকত্বের স্বাক্ষর । আমাদের লেখ। পাঠকগণের জীবনে 
কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়া সঠিক পথের সন্ধনন দিতে পারিলেও শ্রম এবং 

অর্ধবায় সার্থক মনে করিব ।” 

মৌলবী আজহার আলী সাহেবের নিবাস ছিল খলিসানি নামক গ্র।মে। 

তার আর কোন পরিচয় পাওয়। যায় না। তার পুন্তকের নাম হজরত 

বড়পীরের জীবনী । মুদ্রিত এই পুস্তকের আকৃতি ৭১৫৫" এবং পৃষ্ঠ। সংখ্যা 
২৪৬। আভাস ও সূচীপত্র ব্যতীত হজরত বড়পীর সাহেবের জীবন-কথ। 

ও তার অলৌকিক কান্তির বিবরণ অনেকগুলি শিরে।নামায় বিভক্ত । তার 
প্রথম প্রক!শ কবে হয়েছিল জান। যায় না। ত্রয়োদশ মুদ্রনক।ল সন ১:৭9 
সাল বলে উল্লেখ অছে। তার দ্বিতীয় সংস্করণ কবিবর শেখ হবিবর রহম!ন 

সাহিত্যরত্ু সাহেব কর্তৃক সংশোধিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে । গ্রন্থারস্তে 

হজরত মাওলান। শাহ্ স্বফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব কর্তৃক 

সমালোচন! গুদত্ত হয়েছে । তিনি এই গ্রন্থ প্রক।শে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 

পুস্তকের প্রকাশক মদিন। বৃক ডিপে।। ৯৮, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাত'-১। 

মূল্য ৩ টাক। ৫০ পয়স।। পুস্তকের শিরো নম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে 2_- 

আউলিয়। শিরোমনি যিনি বড়পার 

শুন তার কথা যত আমীর ফকীর। 

এই গ্রন্থে কিছু আরবী-ফারসী শব্দ থাক। সত্বেও বেশ সরল ও প্রাঞ্জল 

গদ্যভাষা সৃখপাঠ্য হয়েছে। এতে আল্ল।হৃতাল।-মাহাত্ম্য হজরত বড়পীর 
মাহাত্ম্য-কথা প্রচারের মাধ্যমে প্রচারিত বলে অনুভব কর। যায়। লেখক 

আভামে লিখেছেন,_-“ইহা পঠে পাঠক উপকৃত ও পরিতৃষ্ট হইলেই শ্রম 

সার্থক জ্ঞান করিব ।” 

কাজী আশর।ফ আলীর পর্রচয় দৃত্প্র'প্য। উ।র পুস্তকের নাম গওসউল 

আজস ব! হজরত বড়পীরের জীবনী । গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৪। মৃখবন্ধ, 

সূচীপত্র ও জীবনী এই তিনট প্রধান অঙ্গে বিডক্ত। জীবনী অংশ ৮টি 



৩০৪ ংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

পরিচ্ছেদে বিভক্ত | গ্রন্থের শেষে বড়পীর সাহেবের মাহাত্ম্য জ্ঞাপক তিনটি 

কবিতা আছে। ইহ! কবে প্রথম রচিত হয়েছিল ত। জানা যায় ন1। চতুর্থ 

সংস্করণ খুব সম্ভব ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক মোঃ নুরুল 

ইসলান “ওসমানিয়। লাইব্রেরী, ৩০ নং মদন-মোহন বন্মন স্ট্রীট, মেছুয়া 
বাজার, কলিকাতা-৭। মৃল্য ৩ টাক! ৫০ পয়স]। 

আধুনিক বাঙ্গাল। গদ্যে রচিত পুস্তকখানি স্বখপাঠ্য। কিছু কিছু আরবী- 
ফারসী শব্ধ থাকা সত্বেও ভাষা! বেশ সরল ও প্রাঞ্জল। হজরত বড়পীর 

সাহেবের মাহাত্ম্য বিবৃতির মাধ্যমে আল্লাহতালার অসীম মাহাত্ম্যকথা 

প্রচারিত হয়েছে । মুখবন্ধে লেখক লিখেছেন,__“বাজারে হজরত বড়পীর 

সাহেবের যে সব জীবনী চল্্তি আছে তাহাতে আমর। লক্ষ্য করিয়াছি যে, 

সব সময়ে গ্রন্থকার এতিহাসিক সত্যত। রক্ষ/ করেন নই এবং মনগড়। 

কাহিনী দ্বার। উক্ত পুস্তকগুলি ভরিয়া রাখিয়াছেন। ইহ! প1ঠকদেরকে 
বিভ্রান্ত করিবে এই ভয়ে আমর। আমাদের পুস্তকখানি সম্পূর্ণ এতিহাসিক 
সত্যতার উপর ভিত্তি করিয়! প্রণয়ন করিলাম । ইহ। পাঠে পাঠক পরিতুষ্ট 

এবং উপকৃত হইলে আমর| আমাদের শ্রম সার্থক মনে করিব ।”, 

হজরত বড়পীর সাহেবের জীবতকাল খস্টীয় একাদশ শতাব্দী। তার 

জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় বে প্রথম রচিত হয়েছিল ত। সঠিকঙাবে জান। 

যায়না। আনুমানিক বিংশ শতাব্দীর প্রথামার্ধ থেকে এইরূপ জীবনী-গ্রন্থ 

রচনার সূত্রপাত হয়েছে। হজরত বড়পীর সাহেবের অলৌকিক কীনত্তিকলাপ 

বিষয়ক অসংখ্য লোককথ। আছে। তার কয়েকটি মাত্র উপরোক্ত গ্রন্থে 

লিপিবদ্ধ হয়েছে । লোককথাগুলির শিরে।ন।মাসমহের একটি সংক্ষিপ্ত 

তালিক! এখানে প্রদত্ত হল £__ 

ক। মৌলভী আবদুল মজিদ সাহেব বিরচিত হজরত বড়পীরের জীবনী 

নামক পুন্তকে লিপিবদ্ধ লোককথা সমুহের ত।লিক। 2 
১। অনিবার্য স্বত্যু হইতে রক্ষ। 

২। তাইঠগ্রীস নদীর উপর দিয়। পদব্রজে ভমণ 

৩। তোড়াবন্দী খুদ্র! হইতে রক্তপাত 

৪1 যোজনের পথ নিমেষে গমন 

&। রানী শক্তিতে ডাকাতদল নিহত 
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হজরতের প্রার্থনায় বর্ষণ বন্ধ 

* উদরী রোগের উপশম 

মোবারক পীরহানের বরকত 

নিঃসম্ভানের সম্ভানলাভ 

নিজ সন্তান অপরকে দান 

তাইগ্রীসের বন্য । প্রতিরোধ 

কেত।ব পরিবর্তন 

স্বেনের হস্ত হইতে বলিক! উদ্ধার 

স্বর ব্য/ধিকে দূরীভূত হইবার আদেশ 
আর একটি অত্যাশ্চর্যয ঘটন। 

পায়র। ও কুমীর পাখীর কাহিনী 

খ। মৌলবী আজহার আলী প্রণীত হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চর্য 
কেরামত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ লোককথাসমূহের শিরোনাম। 2 

১৭। 

১৮। 

১৪ | 

২০। 

২১। 

| 

২৩। 

২৪ ॥ 

২৫। 

২৬। 

২৭। 

২৮। 

২৯ | 

৩০ । 

৩১ ॥ 

৩২। 
২০, 

গর্ভে থাকির়। ব্যাত্ররূপে লম্পট সংহার 

বড়পীর সাহেবের নিকট দস্যুদের দীক্ষা গ্রহণ 

ওয়াজের সভায় জনৈক স্ত্রীলেকের রুমাল অদৃশ্য 
স্বপ্নে হজরত আয়েস। সিদ্দিকার স্তশ্কনৃগ্ধ পান 

হজরত রসুল (দঃ)কে স্বপ্নে দর্শন 

শুন্বে ভ্রমণকারাী এক সাখুপুরুষের শাস্তি 

অলা হইবার নিদর্শন 

ভাজ। ডিম হইতে ব।চ্চ। বাহির 

সর্পরূপে এক দৈত্যের ইসলাম ধর্মগ্রহণ 

এক ব্যক্তির জীবতকাল ঈস। নবীর আগমনকাল পর্য্যস্ত বঞ্ধিত 
চোর হল কোতব 

বড়পারের কুকুর কর্তৃক তপহ্বীর ব্যাঘ্ব সংহার 

খৃষ্টান দঞ্জির ইসলাম গ্রহণ 

ইমনবাসী খৃষ্টানের ইসলাম গ্রহণ 

বড়পীরের প্রত্রাব দর্শনে চারি শত ইহুদীর ইসলাম গ্রহণ' 

খৃহ্টান ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক 
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বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ। 

স্বপ্পনযোগে ডাকাতের হাত থেকে সওদাগরের উদ্ধার 

খড়ম নিক্ষেপে দস্যু সংহার ও সওদাগর রক্ষ। 
রমণীর সতীত্ব রক্ষ! 

বড়পীরের নিকট দোঁয়। শিখিয়! দৈত্যের প্র।ণ বধ 
কুমরী পাখীর কথা ও পায়রার ডিম 

স্বর্পরূপী জ্বেন (প্রেতা ত্। ) হত্য। করে ভৃত্য বন্দী 

দৈব কতক শয়তান প্রহ্নুত 
নিমজ্জিত তরীর ম্বত বরয!ত্রী জীবিত 

বড়পীর সাহেবের উপর জ্বেন জাতির আধিপত্য 

নামের তাসিরে জ্বেন ও শায়।তিনের কুদৃষ্টি দূর 

নজদের বাদশার শাস্তিভোগ 

পীর শেখ ছাঁনগ্ন।ন (রঃ)-এর ছুর্ভোগ 

8 স্ুর। পানে বঃস্ত 

নামের গুনে বালকের রোগ মুক্তি 
বাগদাদ শহরের কলের। বিন।শ 

জনৈক স্ত্রীলোকের স্বত সাত সন্তান পুনজ্জাবিত 
মোরগ খাইয়। পুনরায় তাহার জীবনদান 
পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণে পুত্রলাভ 
হজরত সাহাবুদ্দীনের জীবন বৃত্তান্ত 

বিশ জন স্ত্রীলে।কের পুকষ অঙ্গ প্রাপ্তি 
জনৈক ব্যক্তিকে সাধুত্ব প্রদান 

খোদাভক্ত তেমোন্মত্ত সাধুপুরুষ 

ফকিরী কাড়িয়। লওয়। 

মঈনুদ্দিন চিশৃতি ও বক্তিয়(র ক।কীর সামার বিবরণ 

বাগদাদের বাদশ'কে স্বর্গীয় ফল ভক্ষণ করিতে দান 
স্বর্ণমোহর রক্তময় 

বড়পীরের দান-বস্ত পঞ্চাশ বছরেও অপবিবত্তিত 

শয়তানের চাতুরী 

একদিনে সতেরে স্থানে এফতার 

শু বৃক্ষে' ফল 
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বড় পীর ৩০৭, 

এবাদত ও প্রতিজ্ঞ৷ পুর্ণ 

জল-জস্তগণকে গুপ্ততত্ব শিক্ষাদান 

বড়পীর সাহেবের আরবী প্রার্থন। 

ধ্যযনযোগে খোদ। দর্শন 

বডপাঁর সাহেবের দিকে সকলের অন্তঃকরণ 

বড়পীরের হম্বলি মজহাব ত্য(গের ইচ্ছ। 

হান্ঘলি এমামের জিয়ারত 

বড়পারের সহিত এমাম আবু হানিফার সাক্ষাতকার 
বৃক্ষ হইতে আলোক প্রদ।ন 

মদিনায় রসুলের সমাধি জিয়।রত 

দে।জখে পাখাদের শান্তি দর্শন 
পীরভক্ত হিন্দ্রর শব শ্মশ।নে পুড়িল ন। 
মহধি নিজা মুদ্দানের মশ|য়েখ নাম প্রাপ্তি 
সভায় হজরত মে।হাম্মদ (দঃ)-এর আগমন 

সাধুদিগের ক্কন্ধে পার-পদ স্থাপন 

জিহব। দ্বিখণ্ডিত হওয়।র প্রবচন 

গুনের ব্যাখ্য। 

পৃথিবীর চাতুরী 
বড়পীরের পরিচ্ছদের বিবরণ 

»॥ আহাধোর বিবরণ 

॥ তপহ্যার বিবরণ 

মনকের নকির বন্দী 

কবর হইতে উতিয়। তিনশত জনকে মুরিদ করণ 
মহাপ।পীর উদ্ধার 

গুপ্তবিদ্য! বিনষ্ট 

নবাবের নবাবী নষ্ট 

শিশুকালে রোজ। 

দৈববাণী 

উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমগ্র রচনাই হজরত বড়পীর সাহেবের অলৌকিক 
কীন্তি-কথার পূর্ণ। তার মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকট উল্লেখ কর। হয়েছে ৪ 



২১০৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ! 

কাজী আশরাফ আলী সাহেব প্রণীত পুস্তকে লিখিত অনুরূপ বিশেষ 
লোককথাগুলির শিরোনামা এখানে প্রদত্ত হল। তবে যে লোককথ:! অন্যান্য, 

পুস্তকে আছে সেগুলির আর পুনরুল্লেখ কথা হল না। বলা বাহুল্য, লোক- 

কথাগুলি বারংবার বলাতেও মূল বক্তব্যের কোন পার্থক্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়, 
--কিস্ত সকলে সর্ধত্র এ নিয়ম মেনে চলেন না । এখানে আমর! মূল বক্তব্য 

'অপরিবন্তিত আছে বলেই ধরে নিয়েছি । 

৯১। বড়পীর সাহেবের মজলিসে অদৃশ্য আত্মার আগমন 

৯২। পবিত্র কদম ওলীর গ্রীবাদেশে 

৯৩ | অসাধারণ বাগ্ী 

৯৪। বিজ্ঞান ও তংকালীন প্রভাব 

৯৫। বৃদ্ধ বাদ্যকরের সদ্গতি লাভ 

৯৬। আল্লাহ্র রহমত ধার। 

৯৭। নির্ভীক প্রতিবাদ 
৯৮। কুচক্রী শয়তান 

৯৯। শেষ পরিণাম 

১০০। অপূর্ব ক্ষম] 

১০১। আগামী মাসের সংবাদাদি 

১০২। নামাজ পা 

১০৩। খলিফার অত্যাচার লব্ধ অর্থ 

১০৪। এক ব্যক্তির সত্য ঘটন। বর্ণন। 

১০৫ । আজীবনের খাদ্য 

১০৬। একটি চিলের কাহিনী 

১০৭। অন্তত শিক্ষাদান 

১০৮। অজ্ঞাত রহস্যোদঘ।টন 

১০৯। হাজীর সৌভাগ্য লাভ 

১১০। তকৃদিরের লিখন পরিবর্তন 

১১১। জন্মান্ধ ও খঞ্জ বালকের আরোগ্যলাভ 

১১২। একদল শিল্পার শিল্তত্ব গ্রহণ 

১১৩। কামেল যুবকের ক্ষমা প্রাপ্তি 

১১৪। সাধু ব্যজিদের বশ্যতা স্বীকার 
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বড় পীর ৩০৯. 

দরবেশের দুর্গতি 

অধিক রাত্রির বিশ্মায়কর ঘটন! 
বন্যার শ্রোতের অন্তত কীত্তি 
করুতরের কথায় দিব্যজ্ঞান লাভ 

অসঙ্গত দাবীদারের স্বৃত্যু 

জ্বীনের ইসলাম ধর্মগ্রহণ 

লাঠি হইতে আলে বিচ্ছৃরণ 
দার্শনিক যুবকের ধর্মপথে আগমন 

হাবসী বৃদ্ধার সহিত বড়পীরের সাক্ষাত 
খাদেমের দৃর্গতি 

বিদ্য! ব্যতীত কোন মহুং কার্্যই হয় ন 

বছলোকের প্রাণ রক্ষা 

মুষিকের শাস্তি 

দানশীলতার নিদর্শন 

পাঠ্য জীবনের একটি ঘটন।! 
বৃদ্ধার ক্লেশ লাঘব 

এক ব্যক্তির পুত্র লাভ 

বাদশার শান্তিভোগ 

ভূত্যের কাহিনী 

বসিরহাট মহকুমার বাছুড়িক্ন| থানার অন্তর্গত আটলিয়, গ্রামে হজরত 

বড়পাঁর সাহেবের যে কাল্পনিক দরগাহ আছে তার উৎপত্তি এবং দরগাহের, 

সেবায়েত ফকির বংশের উংপত্তি বিষয়ক লে।ককথ। সেই অঞ্চলে প্রচলিত 

আছে। দরগাহ উৎপত্তির কথ। ইতিপুর্ব্বেই বল। হয়েছে । এখানে দ্বিতীয় 

লোককথাটি লিপিবদ্ধ কর! হল । 

ক। আটলিয়ার ফকির বংশের উৎপত্তি £__ 

বালক মেছের আলি। কি এককঠন রোগে সে আক্রান্ত হয়েছে। 

বচবার কোন আশ। নেই। কত টবন্যকতডাক্তার দেখ।নে| হয়েছে, 

কিন্ত কিহ্ুতেই আরোগ্যহম্ননি। বেছের আলির বাড়ী 'বেন।' নামক 

গ্রামে । তার ম! শত চেই্টাতেও ব্র্য হয়ে পাগলিনার স্যার বেন 

থেকে বুর্তে ঘৃর্তে একদিন এসে হাজির হলেন আটলিন্ন। গ্রামে এবং 



হা)১০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত ফকির এলাহি বঝেের 
শরণাপন্ন হলেন। অপুত্রক ফকিরের নিকট তিনি পুত্র সমর্পন করে 
বজ্লেন,_-“হে ফকির ! এই পুত্র আমি তোমাকে দান কর্লাম। 

তুমি এর জীবন দান কর।” 

ফকির এলাহি বক্স, হজরত বড়পীর সাহেবের “দোয়ায়” মেছের 

'ালির জীবন রক্ষা করতে সমথ4 হলেন। মেছের আলি সেই সময় 

থেকে চিরতরে আটলিয়ায় ফকির সাহেবের নিকট রয়ে গেলেন। 

নিঃসন্তান ফকির সাহেবের ম্বতুুর পর উক্ত দরগাহের সেবা-ভার মেছের 

আলির হাতে অ1পনা-আপনিই এসে যায় । আটলিয়!র ফকির বংশ 

উপরোক্ত মেছের আলি ফকিরের বংশধর ॥। তারা আজিও (১৯৫১) 

হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহের সেবায়েত নিযুক্ত আছেন। 

হজরত বড়পীর সাহেবের কাল্পনিক দরগাহে হিন্দ্র-মুস্লমান সকল ভক্ত, 

শিরনি, হাজত ও মানত ওদান করেন। হম সহত্র ভক্ত এখান থেকে তেল, 

ওষুধ ও কবচ ব্যবহার করে বু দুরারোগ্য বাধি থেকে নিরাময় লাভ করেন 

বলে শোনা যায় | এখানে হিন্দু আদর্শে পাট ঠাবুর বা ষ্ঠীদেবীর মন্দিরে ইট 

বেঁধে সম্ভানলাভ করার ম্তন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার রীতি গচলিত আছে। 

মুসলমানী আদর্শে ওরসের সময় কাওয়ালী ও ইসলামী ধর্ম সঙ্গীত গাইবা'র 
নিয়ম প্রচলিত । তাছাড়া মানিক পীর, মাদার পীর প্রভাতি পীরের গান; 

যাত্রা& সার্কাস ; মেখরগ বা খাসী হাজত দন, ছুধ-ফল-মিষ্টি দন প্রভৃতি 
আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে হিন্দ্-মুসলমখন সংস্কতির মিলনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ 

পাওয় যায় । 



বিংশ পরিচ্ছেদ 

বাবন গীর 

পীর হজরত বাবুর আলী মোল্ল। ওরফে বাবন পীর চব্বিশ পর্রগণ! জেলার" 

বিশেষভাবে দক্ষিণ-অঞ্চলের প্রসিদ্ধ পীর । ভাঙ্গড থানার অন্তর্গত বাজার- 

আটি নামক গ্রামে এক কৃষকের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন । তার জন্ম- 

তারিখ অজ্ঞাত। উপরোক্ত থানাধীন শশকসহর (সাকৃসার ) নাক গ্রামে 

তার স্থুতদেহ সমাধিস্থ কর! হয়। সেখানে প্রতি বছর ওরস উপলক্ষে বিরাট 

মেল! বসে এবং প্রায় দশ বার দিন ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় এক শত 

বছরের প্রাচীন । এখানে উরস উপলক্ষে যে মেল। পৌষ সংক্রত্তিতে উদ্যাপিত 

হয়, তাতে প্রায় দশ-বারে। হাজার নরনারীর সমাগম হয় । এই খানেই 

তার দরগাহ আছে। তার স্বত্যু-তারিখও অজ্ঞাত। 

বাল্যকাল থেকে তিনি ধমনপরায়ণ ছিলেন। একবার মানিকপীর 

নাকি তাকে রোগ নিরাময়কারী মন্ত্রপুত তেল বিতরণের আদেশ দেন। সেই 

আদেশ অনুসারে তিনি রোগ নির।ময়ের জন্য সাধারণকে মন্ত্রপুত তেল দিতে 
আরম্ভ করেন এবং এতদ্ অঞ্চলে পরিচিতি ল।ভ করেন। তিনি প্রায় পৌনে 
একশত বংসর জীবিত ছিলেন। তর গুভ।ব উত্তর চব্বিশ পরগন। জেলাতেও 

পরিব্যাপ্ত। 

বার!সত মহকুমার দেগঙ্গ। থানাধীন দিগবেড়িয়।-যাদবপুর নামক গ্রামে 
বাবন পীরের নামে একটি নজগাহ আছে। এখানকার পীরোত্তর জমির 

পরিমাণ প্রায় তিন বিঘা । জমির উপর একপাশে একটি বিশাল অশ্ব গাছ । 

সেই গাছের নীচে উক্ত নজরগ।হ অবস্থিত । নজরগ।হটি ইটের তৈরী । ভক্তগণ 

সেখানে নিয়মিত ধৃপ-বাঁতি দিয়ে থাকেন । পূর্বে মোহাম্মদ মাসেম সর্দার এবং 
পরে মোহাম্মদ শ।তল মগুল গরমুখ এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হন । এখানে 

প্রতি বংসর ২৯শৈ পৌষ তারিখে ওরস অ।রস্ভ হয় এবং তিন দিন ধরে তা চলে । 

এই ছ্ধেলায় গড়ে প্রায় চার হাজার ভক্তির সমাবেশ হয়। সে সময়ে ভভগণ 

এখনে হাজত, মানত ও শ্িরনি দিয়ে থাবেন। ভভিভরে এখান 



১২ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

€থেকে ভক্তগণ তেল ব্যবহার করে নাকি নানারকম ব্যাধি থেকে মুক্ত 
হন। ইঈন্দিত ফল লাভের আশায় অনেকে নজরগাহের গায়ে ইট বাধেন, 
কেউ বা সেখানে লুট দিয়ে থাকেন। মেলার সময় ফকিরগণ মানিক 

প্বীরের গান গেয়ে থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
ভার ভক্ত । 

বাৰন পীরের নামে রচিত কিছু কিছু গান পাওয়৷ যায়। ভাঙ্গড় থানার 

অন্তর্গত মহম্মদ ফরিম মোল্লা (গ্রাম-__মরিচা, বয়স ৩২) এবং মোহাম্মদ 
আব দল মোল্লা! (গ্রাম_-ঝ্ড়ালী, বয়স ২২) এক জনসমাবেশে গেয়েছিলেন 

€ সাপ্তাহিক সত্যগুকাশ, ১লা জ্যেষ্ঠ ১৩৭৮/১৬-৫-১৯৭১ ) £-- 

সাকসারেতে এলেন হুর বাবন মোল্লা নুরানী । 

কর সেজদ1 কর সেজদা! ওহে মুরিদানী ॥ 

সাকসারের এই মাটি পবিভ্র হল ভাই 

আমাদের ভাগ্যগুণে। 

আল্লা ও রছুল যাহাতে ভর। 
এলেন তিনি এইখানে ॥ 

এলেন মোদের দয়ালগুরু মুদ্ষিল-আসানী 
বিপদ-নাশিনী। 

কর সেজদ1 কর সেজদ1 ওগো ও মুরিদানী ॥ 

বাবুর মোল্ল! মে!দের হৃদয় মণি 
বাবুর মোল্ল! মোদের পরশমণি, 

উজির নাজির কোথায় ভাই 
কোথায় খোদ1 কোন কাবায়, 

সমুদ্র £মূলে সজুদ হয় 
পচা ব্যাধি আসান হয়, 

সে যে মোদের ব।বার দয়|য়। 

পাঞ্জাতন কাওয়[লে বলে হে জওয়ান, 

গুরু ধরে দেখো ভাই হও আগুয়ান। 

পীর খোদ। নাহি জুদ! কহে কোর।ণ 
কর সেজদ''কর সেজদ। হে মুরিদান। 



বাঁবন পীর ৩১৩ 

বাবন পীর ছিলেন পীর মোবারক বড়রখখ। গাজীর সমসাময়িক ॥। একটি 

কাহিনীতে আছে যে পীর মোবারক বড়রখ! গাজীর পিত। চন্দন সা, ঢাকার 

বাদসার নিকট থেকে বেলে-আদমপুরের একটি জঙ্গলেয় পাট্টা পেয়ে সেই 
স্থানে আসেন এবং সেখানকার “বাবন মোল্লা!” নামক এক ব্যক্তির উৎসাহে 

আবাদ করেন। বাবন মোল্ল। তখন চন্দন সা'র বালাখানায় উজিরের পদে 

নিযুক্ত হয়ে কাজ করেন ।৬৮ 

পীর মোবারক বড়খ। গাজীর সঙ্ঞানে ম্বত্যুর ন্যায় বাবন পীরেরও সম্মানে 

মৃত্যু হয়েছিল । এ সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদটি এইরূপ £-_- 

ফকির বাবন মোল্লার একটি পোষা খাশী ছাগল ছিল। খাশীর নধর 

চেহারা দেখে গ্রামের ছেলেদের খুব লোভ হয়। ফকির তে!তার সংসারের 

একমাত্র লোক । স্বৃতরাং তীর মৃত্যুর পর যাতে “খান।”টি ফসকে ন৷ যায় তার 

জন্য ছেলের! আব্দার ধর্ল-_বেঁচে থাকৃতে থাকতে ত।দেরকে মরনোত্বর "খানা, 

খাওয়াতে হবে। 

ফকির বল্লেন-_“ভয় নেই ম্বত্যুর পরে আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই 
'খ|ন।” খাওয়াব । আমার কথা মিথ্য। হবে ন|।” 

ছেলের। কিছুতেই সে কথ। বিশ্বাস করল ন।। অগতা। ফকির সেই 

'খান।' খাওয়াবার দিন-ক্ষণ ঠিক করে দিলেন। 

নির্দিষ্ট দিনে ধূমধাম করে ছেলের। ভাত-তরকারী বান্ন' কর্ল,_সেই 
সঙ্গে ফকিরের সেই নধর খাসীর মাংসও | ফকির বল্লেন,__“আমি ঘরে 

রইলাম । খান! শেষ করে তবে আমাকে ডাকবে, তার আগে নয়, আমার 

এই কথাটি তোমরা মান্বে ।” 

ছেলের] তাতে রাজী হল। ফকির তখন অদ্ু করে যথারীতি নামাজ 
করলেন এবং সকলের অজ্ঞাতসারে ঘরের মধ্যে গিয়ে চাদরে আপাদ-মস্তক 

ঢেকে শয়ন করলেন । 

মহানন্দে গ্রামের ছেলের। ফকিরের নধর খাশীর মাংসাদি দিয়ে ভোজন 

পর্ব সমাধান কর্্ল। অতঃপর তার! পূর্ব কথামত এসে ডাকাডাকি 

কর্তে লাগল ফকির বাবন মোল্লাকে । ফকিরের কোন সাড়া পাওয় গেল না। 

অবশেষে তারা কুটীরে প্রবেশ করে ফকিরকে ডেকেও কোন সাড়া! পেল না । 
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ঢাকা-দেওয়। চাদর সরিয়ে তার! বিস্ময়ে দেখল ফকির অনেক আগেই 

এক্েকাল করেছেন। 

পশ্চিমবঙ্গের মেল! ও পুজা-পার্ধণ (শুর খণ্ড) গ্রন্থে আর একটি কিংবদন্তী 

লিখিত আছে । সেটি এইরূপ £__ 

বাবন পীরের মৃত্যুর অব্যবহিত পর কলিকাতাবাসী জনৈক ব্যক্তি তেলপড! 
সংগ্রহের জন্য তার বাড়ীর উদ্দেশ্যে আসেন। এ ব্যক্তি বাবন 

পীরের ম্বত্যু-সংবাদ জানতেন ন|। পথে বাবন পীর তার বৃদ্ ফকিরের 

বেশে দেখ! দিয়ে তার কবর স্থানের নিকট তেলপাত্র রেখে প্রার্থন। 

জানাতে উপদেশ দেন এবং পরে এঁ তেল ব্যবহার করতে বলেন। 



একবিংশ পরিচ্ছেদ 

মসনদ মাণী 

দক্ষিণ-পূর্ব মেদিনীপুরের হিজলী অঞ্চলের যোদ্ধা পার মসনদ আলি যুদ্ধে 
নিহত কোন বীর সৈনিক নন। তার এঁতিহাসিক নাম তাজ খা মসনদ-ই- 
আল!। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাঞ্চলে হিজলীতে তিনি রাজত্ব করতেন। 
ধর্মপ্রাণ ও উদার রাজ। ছিলেন বলে তিনি পীরবূপে সকলের পূজা পান। 

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ভার পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে মুন্শী শেখ বিসমিল্প। 
সাহিবের লেখা ফাসাঁ ইতিহাসের (পার্ুলিপির) বিষয়-বস্তর বিবরণ সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করে লিখেছেন ;__ 

“বাংলাদেশে হুসেন শাহের রাজত্বকালে উড়িস্ার সীমান্তে সমুদ্রের তীরে 

চস্তীভেটি মৌজায় মনসুর ভূঞ! নামে একজন ক্ষমতাশ।লী মৃসলমান জমিদার 
বাস করতেন। তার দুই পুত্র ছিল_-জামাল এবং রহম্ত। জামাল ছিলেন 

বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন এবং রহুমৎ কুস্তী, শিকার ইত্যাদি নিয়ে সময় কাটাতেন। 

লোকের কৃপরামর্শে রহমতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জামাল তীকে হত্যা করার 
ষড়যন্ত্র করেন। জামাল-পত্রী এই বড়যন্ত্রের কথ! রহমতের কাছে প্রকাশ 

করে দেন। রহমত গুমগড় পরগণার সমুদ্রতীরের অরণা-সঙ্গুল ধীবর পল্লীতে 

উপস্থিত হন। সেখানে বাঘ-সিংহাদি হিংস্র বন্যজন্ত বিনাশ করে তিনি সেই 

ধীবর পল্লীতে বাস করতে থাকেন এবং পীচশত ধীবরকে লাঠিয়াল করে গড়ে 

তোঁলেন। ধীবরদের সাহাযেই তিনি অরণ্যের কতকাংশ বাসোপযোগী ও 

আঁবাদযোগ্য করে ঘরবাড়ী তৈরী করেন। এই সময় টাদখা নামক এক 

বণিকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বাণিজ্য-যাত্রাপথে টাদখশর সঙ্গীরা 

পানীয় জল সংগ্রহের জন্য হিজলীতে অবতরণ করেন। টাদখশর কাছ থেকে 

কিছু ধন লাভ করে তিনি হিজলীর অরণ্য হাসিল করে জনপদ স্থাপন করেন 

এবং একটি দুর্গও নির্মাণ করেন আত্মরক্ষার জন্য । ভীমসেন মহাপাত্র তার 

কর্মচারী নিযুক্ত হন। ক্রমে শক্তি ও লোকবল সঞ্চয় করে তিনি ভোগরাই, 
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পটাশপুরের কতকাংশ, অমণি, তূঞামঠা, সুজামুঠ প্রভৃতি অঞ্চল দখল 
করেন। এই স্থানে প্রন্বর হিজলগাছ ছিল বলে, তিনি স্থানটির নামকরণ করেন 

হিজলী। ভীমসেন মহাপাত্র, দ্বারক! দাস ও দিবাকর পাণ্ডা-_এই কর্মচারীদের 
পরামর্শে রহমত বাদশাহের কাছ থেকে জমিদারীর সনদ গ্রহণ করতে উদ্যোগী 

হলেন। বাকর খ'! তখন উড়িস্যার স্ববাদার । রহুমং তার সঙ্গে দেখা করে 
সনদ পান এবং ইখতিয়ার খ] উপাধি গ্রহণ করেন। ইখতিয়ার খশর পুত্র 
দাউদ খ। পরে হিজলীর অধিপতি হন। দাউদ খশর বহু পুত্র সন্তানের মধ্যে 
তাজ খ'! মসনদ-ই-আল! একজন। 

আদিনাথ গুরু মংস্যেন্্র ও স্থানীয় যোদ্ধা পীর মসনদ আলি মিলিত হয়ে 

'মছন্দলী ব! মোছর। পীরে পরিণত হয়েছেন ।৪১ 

এখানে আদি নাথ গুরু মংস্যে্্র প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার বিষয় নয় । 

হিজলী অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে মছন্দলীর যে গীত প্রচলিত আছে, তাতে 

অমিত বিক্রম সিকন্দরের ভাই তাজ খা-ই মসনদ-ই-আলারূপে বনিত 

হয়েছেন। ১৬২৮ শ্্রীষ্টাৰ থেকে ১৬৪৯ শ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত তার রাজত্বকাল 

বলা যায়। 

মসনদ-ই-আল। উপাধি শাঠান আমলের উপাধি । এর অর্থ “যার আসন 

উচ্চ।” মোগল যুগে তাজ খাঁর নামের সঙ্গে এই উপাধি তীর গুণগ্রাহীর! 
ব্যবহার করতেন। তার ধর্মপ্রাণতা ও উদারতার কথ! আজে হিজলী 

অঞ্চলের সর্বসাধারণের মুখে মুখে শোনা যায়। আরো শোনা যায়, 
পটাশপুরের বিখ্যাত পীর মখদুম শাহের কাছে দীক্ষা নিয়ে মসনদ-ই-আলা' 

ফকিরি ধর্ম গ্রহণ করেন। হিজলীর মসজিদ স্থাপন করে তাজ খশ৷ তার 

সেবা-কাধ্যের জন্য সেবায়েতকে প্রয়োজনীয় জমি লাখেরাজ 

দান করেছিলেন। তাদের অনেকে আজে! সেই লাখেরাজ ভোগ 

করছেন ।৬৯ 

মছন্দলী পীরের মাহাম্্যকথা কয়েকটি পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
হিজলীর মসনদ-ই-আলা! গ্রন্থে মহেত্দরনাথ করণ লিখেছেন যে, মসনদ-ই-আলার 

গীত রচয়িতা জয়নৃদ্দিন বা জৈন-উদ্দিনের কোন পরিচয় জানবার উপায় 
নেই। এই গীতটি প্রায় বিশ বংসর পূর্বে অর্থাং ১৩১৩ বঙ্গাবে নন্দিগ্রাম 

থানার অন্তর্গত জনৈক অধিবাসী কর্তৃক “মসন্দলীর গীত" নামে মুদ্রিত 
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হয়েছিল । তাতে প্রকাশকের কল্পন।, হরি স।উ-এর কন্যার নাম “রূপবতী” স্থলে 

“সত্যবতী”তে পরিবতিত কর। হয়েছিল । পরে নন্দিগ্রাম থানার অন্তর্গত শেখ 

বসিরউদ্দিন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি সেই গীত রূপান্তরিত করে “মছন্দলী 

পুথি" নামক মুসলমানি পুথির আকারে প্রকাশ করেন।?০ 

মহেন্দ্রনাথ করণ, গায়ক ফকিরগণের নিকট শুনে অবিকলভাবে “মছন্দলীর 

যে গীত তার পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত কাহিনী 
নিম্বরূপ £-- 

সমুদ্র-বেষ্টিত হিজলীর বাদশাহ্ বাব। মছন্দলী। সেখানে বসেছে নুতন 

বাজার । কুলাপাড়ার তেলী হরি সাউ খবর পেয়ে প্রস্তুত হল সেখানে যাবার 

জন্য | আশ। প্রন্টর বেচা-কেন। হবে । 

হরি সাউ-এর কন্য। বূপবতীর খুব সাধ হিজলীর বাজার দেখতে যায় । সে 
বাবার কাছে বায়না! ধর্ল। বাপের মানা সে শুন্ল না; পিছনে পিছনে 

চল্ল। তাঁকে 'তক্তে বসি মছন্দলী দেখিবারে পায় ।' 

পীর তার নাম জিজ্ঞাসা কর্ল, জানতে চাইল তার সাথীর পরিচয় । 

পরিচয় পেয়ে পীর তাকে বাজারের পূর্বদিকে দোকান বসাতে অনুমতি 

দিলেন । হরি সাউ দোকান খুল্ল। পীর বল্লেন,_ 

এতদিন মোর বাজার অন্ধকার ছিল, 

হরি সাউ-এর বেটি এসে করিয়াছে আলে! । 

ভাই সেকেন্দার, পীরের আদেশ মত কামাল ও জামাল নামক দুই 

জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হরি সাউ-এর নিকট গিয়ে বল্ল--'তোমণরে লইয়1 মাব 

বাদশার হুজুরে ।' 

হরি সাউ দুঃখিত হল। রূপবতীই যে এর কারণ সে বুঝতে পার্ল। 

এবার বুঝি তার জাত-কুল যায়। হরি সাউ চল্ল হুজুর-সমীপে, সাথে 

চল্ল কন্যা রূপবতী । 

পীর খুসী হয়ে রূপবতীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে হরি সাউ জাতি 

যাওয়ার আশঙ্কায় ছিধাচিত্ত হল। পীর বল-লেন,__ 

যবনেরে বিভা! দিলে আগে জাতি পাবে। 
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রূপবতীর সহিত পীর মছন্দলীর বিবাহ হল। হরি সাউ পেল প্রহর টাক1। 
রাধু সাউ ত! দেখে হরি সাউকে নিন্দ। করল । 

ধনশালী হয়ে হরি সাউ প্রতিবেশী সাতশ' তেলীর কাছে নিমন্ত্রণ পাঠালে।, 

কিন্তু প্রতিবেশীগণ সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল ন|। হরি সাউ সে ঘটন| মছন্দলী 

পীরের গোচরে আনল | পীর বললেন ;-_- 

পঞ্চ।শ ব্যঞ্জন তুমি রসুই করিবে, 

স।ত দিনের পচ। ভ।ত তেলীরে খ।ওয়1ব, 

তবে তো বাদশাহী করি হিজলী বল।ব। 

আহারের সামগ্রী পীরের নির্দেশ মত প্রস্তুত হল। মিয়*| আশী হাজার 

বাঘ সৈন্য নিয়ে অভিষান করলেন । তার।| ঘিরে ফেল্ল তেলী পাড়।। রাধু 

সাউ, ছক সাঁউ পড়ল ব।ঘের কবলে । মাডিয়।, ঘোঙ্গ।, নাগেশ্বর প্রভৃতি 

নামধারী বাঘের দৌরাত্ম্য ভীত হয়ে হরি সাউ-এর প্রতিবেশী তেলীগণ 

আত্মসমর্পণ করল । তার। হরি সাউকে মাঝখানে বসিয়ে আপন আপন বাড়ী 

থেকে আন। পাত্রে মুস্টি মুষ্টি পাস্ত। ভাত আহার করল। 
হরি সাউ জাতি ফিরে পেল । মসন্দলী পীর তখন বাঘ সৈন্যসহ প্রত্যাবর্তন 

করলেন । 

মসনদ-ই-আল।র গীত রচয়িত। জয়নুদ্দিনের ভণিত। এইরূপ £-- 

বন্দি বাব| মসন্দলী ন| করিও বাম । 

কদমেতে লিখে রাখ অভাগার নাম ॥ 

অমি জানি তে।'মারে আমারে জানে কে। 

মরিয়। ন। মরে তোমার নাম জপে যে ॥ 

গীতের শেষে আছে 2 

পীরের কদম তলে মজাইয়। চিত । 

গাহেন জয়নুদ্দী কবি মসন্দলীর গীত ॥ 

মহেজ্্রনাথ করণও লিখেছেন যে জয়নুদ্দির কোনও পরিচয় জানবার উপায় 

নেই। 

জয়নৃদ্দি যে কাহিনী গ্ররিবেশন করেছেন ত। সহজ বোধ্য। কিছু কিছু. 

ফারসী শব্ধ থাক। সত্বেও পঁ।চালীর ভ।ব। বেশ প্রঞ্জল। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রে 



মসনদ আলী ৩১৯ 

মূল গল্পটি সন্নিবেশিত হয়েছে । মসন্দলী পীরের মাহাত্ম্য প্রকাশের মধ্যে 
তংকালীন রাজ। ব।দশাহের কি অসাধারণ প্রভাব ছিল তা'র প্রকৃষ্ট পরিচয় 

এতে পাওয়] যায় । 

১৯৫১ খুক্টাব্দে প্রকাশিত হিজলীর মসনদ-ই আল! ব। মসনদ-আলী গীত 

নামে একখানি পুস্তিক। (পঞ্চম সংস্করণ ) পাওয়। গেছে। পুস্তিকার রচয়িত। 

শ্রীঅবন্তী কুমার মণ্ডল। প্রকাশক শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ পাত্র। সাংও পোঃ 

সফিয়।বাদ, কীথি, মেদিনীপুর । মূল্য ২৫ পয়স|। লাইসেন্স নং ১০৯। 

পৃষ্ঠ। সংখ্য' ১২। মোট ২৪২ পংক্তিতে রচিত। 

কবি কতৃক বিৰৃত মূল কাহিনা জয়নৃদ্দি রচিত পঁ।চালীর কাহিনীর অনুরূপ | 
ব।রে। পংক্তি পর্বন্ত পারের বন্দন।, তারপর বিয়[ল্লিশ পংক্তি পর্যন্ত পীরের 

অলৌকিক শক্তি পরিচায়ক ক্ষুপ্র কাহিনীতে বল। হয়েছে,__ 

মেঘ শুন্য আক।শ দেখে মাঝি চলেছে মাঝদরিয়। বয়ে । পীরের 
খেয়।লে অকন্ম।ং মেঘে ছেয়ে গেল আক।শ, উঠল প্রচণ্ড ঝড়। মাঝি 

বিপদ বুঝে শরণ নিল বাঁব। মসনদ আলীর | তখন পারের ইচ্ছ।য় নিমেষে 

নিল হল অ।ক।শ। পীরের নির্দেশে মাঝি পরদিন তার কাছে গিয়ে হাজির 

করল শিরনি। 

পেই হেতু দূর দেশে যবে যায় তরী । 

পারের শিরনি হেতু আগে ব।ধে কডি ॥ 

পচালিক!র ফারসী শব্দ সব বাদ দিয়েছেন। মূল জান অবিকল রেখে 

ভাষায় আরে। সরলত। দ।ন করেছেন । মঝে মাঝে কবিত্ব প্রকাশের প্রচেষ্ট। 

লক্ষ্য কর! যায় । এক স্থানের বর্ণনা এইরূপ £__ 

গজরাজ গতি কন্। পশ্চাতে চলিল ॥ 

অহ! কিব। শে(ভা করে নীল নভঃতলে। 

স্থানু ত্যজি বিধু বুঝি নেমেছে ভূতলে ॥ 

মসনদ আলীর গীত সমাপ্ত করে পাঁচালীক।র গ্রাইলেন,_ 

এই গ্রন্থ যেব। পড়ে সকাল ও সন্ধ্যা । 

রোগ-শোক দরে যায় আল্লার দোয়ায় ॥ 

পীরের চরণ তলে মজাইয়া চিত। 

অধম পামর গ্রাহে মসনদ আলীর গীত ॥ 



৩২০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ 

পাচালীর শেষাংশে গিয়ে তিনি আর একটি ক্ষুদ্র কাহিনীতে বিবৃত 
করেছেন- কেন হিন্নৃ-মুসলমান সকলে পীরকে ভক্তি করে । তিনি লিখেছেন 

হরি সাউ-এর কন্যার বিবাহের পর কিছু কাল অতিবাহিত হলে দেখা গেল 
কোন হিন্দু আর হিজলী বাজারে আসে না। সরেজমিনে কারণ জানবার 
জন্য পীর স্বয়ং এক ভিক্ষুকের পোষাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরতে 
ল।গলেন। দৈবাং একস্থানে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে তংক্ষণাং সেখানে গেলেন! 
ব্যাপারখান| এই-_ 

জনৈক হিন্দুবাল! মিঠাপানি আনতে গেলে মগদস্যুর। তাকে হরণ করে 
নিয়ে যায় । সংগে সংগে 'রে রে রে রে' ধ্বনি ওঠে। দূরে দীড়িয়ে পীর 
ত! অবলোকন করে ভীষণ ভাবে মগ দস্যুদের উপর ক্ধুদ্ধ হন। তার অলৌকিক 
শক্তিতে মগ দস্্যগণ সংজ্ঞাহীন হয়ে পডে। তখন সেই কন্য। পানি-ভর! কলস 

নিয়ে ঘরে ফিরে আসে । 

সেইদিন হৈতে পীর পুরী মাঝখান 
খিল দিয়! কপাটেতে হইল অন্তর্ধান ॥ 

সিদ্ধিগুণে সিদ্ধ পুরুষ হৈল সিদ্ধিদাত| | 
মুসলমানে বলে পীর হিন্দুর! দেবতা ॥ 

মছন্দলী পীর পীচালীতে রায় মঙ্গল ব। গাজি-কালু-চম্পাবতী কাবোৰ 

প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হয় । বিশেষ ভাবে বন্দন|, কাহিনী ও উপসংহারে সাদৃশ্য 

আছে / তাছাড়। বাঘ সৈন্য সমাবেশ, বাঘগণের নামের তালিকা প্রভৃতি এ স্ব 
কাব্য ছাড়াও একদিল শাহ কাব্যের সঙ্গে তুলনীয় । 

প্রত্যক্ষভাবে মছন্দলী পীরের কাহিনী পীর মসনদ আলীর মাহাআ্মাকথা 

হলেও পরোক্ষভাবে ত। ইসলাম ধর্ম "প্রচার সহায়ক । বস্তুতঃ পীর মসনদ 

আলীর অসাধারণ প্রভাব হিন্দুগণকেও প্রভাবান্থিত করেছিল। অবস্তী কুমার 
মণ্ডলের পাচালীর শেষাংশ তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পীর মছন্দলীর প্রতি 

হিন্দু-মূসলিম ভক্তগণ প্রদত্ত শিরনি প্রদান হিন্দ্-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্থয় ব। পার 
সংস্কৃতি অনুসরণের অন্যতম দৃফীস্ত। 



দ্বাত্তিংশ পত্তিচ্ছেদ 

মাদার গীর 

মাদার পীর ব| মাদার শ।হের প্রকৃত নাম পর হজরত বদিউদ্দীন শ।হ 

মাদার। ১৩১৫ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ায় তার জন্ম। উার পিতার নাম আৰু 

ইসহাক স।মী। কথিত আছে যে, তিনি হজ্বরত মুসার ভাই হজরত হারুনের 

বংশধর । তিনি এমন সুন্দর ছিলেন যে ত।কে দেখলে লোক বিচলিত হাদয়ে 

ভূলুঠিত হত। তাই তিনি বোরখায় মুখ আবৃত করে চলাফেরা করতেন। 
আখব|র-উল-আ।খইয়।রের লেখক শেখ আব্দংল হক দেহলভীর মতে মাদার 

শ।হ বারে। বছর পধ্যস্ত অনাহারে এবং একবস্ত্রে আধ্যাত্মিক সাধনায় 

মসগুল ছিলেন। 

মাদার পীর গুজর।ট, আজমীর, কনোঁজ, ক।ন্দি, জৌনপুর, লক্ষো, 

কানপুর প্রভৃতি অঞ্চপ ভ্রণণ করেন। শুন্য পুরাণে উল্লিখিত দন্বদার [ব! 

দম্মাদার] শব্দ থেকে আধুনিক পণ্ডতের কেহ কেহ মনে করেন হে 

মাদার পীর বঙ্গদেশেও এসেছিলেন । 

মাদার পীর সুফী তরীক।র অন্যতম বিভাগ মদারীয়। তরীকার প্রবর্তক ॥ 
সম্ভবতঃ তিনি বঙ্গদেশে আগমন করার পর এদেশে তার ত।কা জনপ্রির়ত। 

অর্জন করে । উত্তরবঙ্গে “মাদ|রের বাশতোল।” নামক একটি অনুষ্ঠান 
আড়ম্বরের সহিত পালিত হয়। বিভিন্ন দরগ|হের পুকুরের মাছ ঘ। কচ্ছপ 

মাদারীরূপে এখনও সম্মান পায় । ডঃ এনামুল হক্ প্রমুখ পশ্তিতগণ মনে 

করেন যে, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, চট্টগ্রাম জেলার মাদারবাড়ী এবং 

মাদারশ। ইত্যাদি এলাক। মাদার পাঁৰেব স্মৃতি বহন কর্ছে। ১৪৩৪ 

শ্রীষ্টার্বে তিনি কানপুর জেল।র মকনপুরে (জৌনপুরের স্বলতান ইব্রাহীম 

শব্জার রাজত্বকালে ) প্রায় একশত বিশ বছর বরসে এন্তেকাল করেন » 

[সুুফীবাদ ও আমাদের সমাজ £ শেখ শরফুদ্দীনের প্রবন্ধ ] 

উত্তর চব্বিশ পরগণ। জেলার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত “শাসন” নামক 

গ্রামের হাটখোলায় মাদার পীরের একটি কল্পিত দরগাহ অছে। প্রায় তিন 

২১-- 



৬২২ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

বিঘা পীরোত্তর জমির একস্থানে পীঁচিল-বেছ্টিত দরগাহটি ইটের তৈরী । 
সমাধির উপরে একটি অশ্ব গাছ আছে। 'সেবায়েতের নাম ভুলু মগুল ও 
মোহাম্মদ মজিদ আলি। তারা৷ প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেখানে ভক্তিভরে ধৃপ-বাতি 
দেন। স্থানীয় জনৈক পরিতোষ পাল উক্ত দরগাহের এক অংশ পাকা করে 

দেন। হিন্দ্র-মুসলিম ভক্তগণ মাদার পীরের দরগাহে শিরনি দেন, মোরগ হাজত 

দেন এবং ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি মানত দেন। দরগাহ-সীমার মধ্যে জনৈক 

ফকিরের সমাধি আছে। ভক্ত জনসাধারণ তাকেও শ্রদ্ধ। নিবেদন করেন 

ধুপ-বাতি জ্বালিয়ে। তিনি নাকি মাদার পীরের নাম করে কলের।, বসন্ত 
প্রভৃতি মহামারী থ্কে গ্রামকে রক্ষা করতেন । পীরের দরগাহে প্রতি বংসর 

অগ্রহায়ণ মাসে বিশেষ অনুষ্ঠান “মিলাদ” হয় । 

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর নামক গ্রামেও 
মাদার শহের একটি কল্পিত দরগাহ আছে বলে শোন! যায় । দরগাহ স্থানটি 

বাবুল! এবং নান। গাছে ভতি। সেখানকার সেবায়েতের নাম মহম্মদ পাগল 

গাজী, পিত1 মরহুম রহমান গাজী । মতান্তরে মোসান্মেং আদুরী বিবি, স্বামী 

মহম্মদ তাহের । এখানে শিরনি, হাজত, মানত এবং ধুপ-বাতি প্রদত্ত হয়। 

তবে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান অধুনা (১৯৫১) হয় না। তা ছাড়! বসিরহ।ট 
মহুকুমায় মালঞ্চ নামক গ্রামেও একটি কল্পিত দবগাহ অ।ছে। 

মাদার পীর বা শাহ মাদারের এক আকর্ষণীয় কাহিনীর কথ। জান! যার 

ডঃ স্বকমার সেন রচিত 'ইসিলামি বাংল! সাহিত্য নামক গ্রন্থে । শাহ 
মাদায়ের সে কাহিনী সংগ্রহ করে .১৩১৭ সালে লিখেছেন ছায়াদ আলী 
খোন্দকার । ডঃ সেন সংক্ষেপে সেই কাহিনীর বিবরণ এইভাবে দিয়েছেন £-_ 

আল্লার প্রিয় ফেরেস্ত। ছিল হারুত আর মারুত। এর। “যত কিছু ভেদ 

-কথ। ভাল আর বুর।” আল্লার দরগায় নিবেদন করত | একদ। এদের খেয়।ল 

হুল, আদম ও হাওয়ার সম্পর্ক কেমন জান্তে। এ কৌতুহলের প্রশ্রয় 
দিতে আল্লা ত।দেরকে নিষেধ করলেন। তার! আবদার ছাড়লে! ন। ৷ 

অবশেষে আল্লার ফরমানে ফেরেস্তা দু'জন আশমান থেকে জমিনে পড়ল । 

হারুত হইল মরদ মারুত আওরত 

দুই জন জরু খছম হইল খুবছুরত। 
আওরত মরদের যেমন বেভার পুসিদায় 
সেইরূপ বেভার করেন দু জনায় । 



মাদার পীর ৩২ 

আল্লার হুকুমে মারুতের গর্ভ হল.কিন্ত ত| মোচন আর হয় না। তার!: 
সুস্কিলে পড়ে আল্লার নাম করে গড়াগড়ি দিতে দিতে কাদতে লাগল । 

খারাব হইনু মোর! আপনর দোষেতে 

দোজখে পড়িয়। মোদের হুইল জ্বলিতে। 

তখন আল্লার দয়! হল । 

মগরবের ওক্তে হুকুম হৈল ফেবরেম্ত।য় 

আচ্ছ। করে বান্ধ কসে মজবুত দোহায়। 

তামাম মুছন্তিগণ নামাজ পড়িলে 
সেই ওক্তে বান্ধিবে সে রসি দিয়! গলে । 
মজবুত করিয়। জিঞ্জির হাতে পায়ে দিবে 

দুইজনে একসাতে মড়ম্ব। করিবে । 

বাধবার হুকুম শুনে ভয়ে মারুতের গভপ।ত হল। নবজাত শিশুকে নিয়ে 
মাদার গাছের তলায় ফেলে রেখে হারুত ও মারুত গায়েব হল। 

হজরত আলী শিকারে এসে গাছতল।|য় রূপবান ছেলেটকে পেলেন। তিনি 
তাকে নিয়ে গিয়ে বিবি ফাতেমাকে মানুষ করতে দিলেন। ম।দার তঙ্গায় 
কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলে তার নাম হুল মাদার দেওয়ান ব| শাহ্ মাদার । 

মাদার শাহের পচ সাত বছব বয়স হল। তিনিবাখাল বালকগণের 
সাথে খেল। করে বেড়ান। একদিন রাখাল ছেলের। বলল যেসেদিন 
বড়পারের শিনি হবে । মাদার জিজ্ঞাস] কবলেন যে, বড়পীর কে। রাখাল 
ছেলের। বললে,--তার নাম করতে নেই। 

লেও। মাত্রে নাম গর্দান জুদ। যে হইবে। 

মাদার, বড়পারের কাছে গিয়ে বললেন ;_এস, তুমি বড় কিআমি 
বড় পরীক্ষ! হোক। 

আচ্ছ। ভাই এইখানে সিরনি রাখিয়। 

আমরা তকরির করি একত্রে মিলিয়। । 

সতত একবার তুমি কর মোর সাতে 

হারিলে গর্দান জুদ! নাহি হবে তাতে । 



১২৪ বাংল পীর-সাহিত্যের কথা 

ঘড়পীর বল্লেন 
বেশ কি কাম করিবে তুমি বল বোঝাইয়া । 

মাদার বলেন ভাই লুকোচুরি খেল 
বোবা যাবে এইবার হইলে কামেল । 

বড়পীরের আগে লুকোবার পাল।। 

বড়পীর আখেরেতে আজিজ হইয়। 

নজর হইতে কোথা গেল ছেপাইয়। | 

দরিয়াতে মাছের যে আশার ভিতরে 

কুম্বমের ভিতরেতে ছেপায় জন্ুরে । 

মাদার ধ্যানে জেনে বড়পীরকে ধরে ফেললেন। তারপর মাদারের 

পালা । মাদার চোখের সামনে হওয়ায় মিলিয়ে গিয়ে বড়পীরের শ্বাসে দ্ুকে 

গেলেন। পাহাড়-পর্বত অনুসন্ধান করে মাদারের সন্ধান ন! পেয়ে বড়পীর 

বল্লেন ।- 

হারিন তোমার কাছে কোথ। আছ বল। 

অশরীরী মাদার বল্লেন,__ 

হাঁও! ভরে ছেপাইনু নিঃশ্বাস টানিতে 
হাওয়ায় সামিলে আছি তোমার দমেতে। 

তারপর বডপীরের মৃদ্ধ। ভেদ করে মাদার বাইরে এলেন । 

আখেরেতে মস্তক হৈতে খেচিয়৷ উঠিল 
আজ তক সেই জায়গ!| খালি যে রহিল। 

ছেরের মদ্ধিধানে যাকে ব্রন্মতালু বলে 
দেখিবে খেয়াল করে বলিনু সকলে । 

লাড়কার মালুম হয় হাড় নাই তায় 

ধুকধূক করে সেথা সদ] সর্বদায় | 

খেঁচিয়ে উঠিল মাদার ব্রন্মতালু হৈতে 
দম মাদার বলিয়! নাম রহিল দরনিয়াতে । 

দমেতে থেচিয়া মাদার দম মাদার হৈল 
কালে কালে ৫সই নাম জাহের রহিল । 



মাদার পীর ত্র 

লুকোচুরি খেলায় বড়পীর হেরে গেলে মাদার বললেন 7 

আচ্ছা ভাই এই তক হাসেল কালাম 

ঝগড়া! মিটিয়ে সিন্নি কর হে তামাম । 

ন। পাকিতে যে জন নাম লইবে তোমার 

গরদানের পশম এক কাটিবে তাহ।র। 

কবি বলেছেন যে, এই থেকে ছুনিয়।তে লুকোচুরি খেলার চল হল। 

লাড়কার। আজ তক খেলে লুকোচুরি 

লাড়কার মজলেছে ভাই আছে ত মাসুরি। 

একদিন বাডীর বাইরে মাদ।র খেল। করছিলেন। হঠ1ং তিনি দেখতে 

পেলের বিকটাকার যমদূতকে (মালেকল মওত)। মাঁদার তাকে নাস্তানাবুদ 
করে এক ম্বতৈর জান কেড়ে নিলেন। ম!লেকল মওত তখন জীবরিলের 

কাছে গিয়ে মাদারের অত্যাচারের কথ। জান।লেন। জীবরিল এবারে 

এজরাফিলকে পাঠালেন মাদারের কাছে ত।কে বুঝিয়ে বল্তে । 

তরস্থ যাইবে তুমি ন। করিবে হেল। 

বুঝাইয়। বলিবে তুমি বসিয়। নিরাল1। 

এজরাফিল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে আল্লাহেব নিকট নিবেদন করলেন। 
তখন মেকাইল ফেরেস্তাকে পাঠানে। হল। তাকে দেখে মাদার আগুনের 
মত জ্বলে উঠে বল্লেন, 

যাঁও মাও মেকাইল ন। শুনিব কথ। 

তোমার কি ধার ধারি কাম নাহি হেথ|। 

ছামনেতে নাহি কহে! বলিন্ তোমারে 

যাহার লিয়েছি জান সে বুঝিবে মোরে। 

তারপর গেলেন আজরাইল। তার দৌত্যও ব্যর্থ হল। ত।রপরে গেলেন 

বিবি ফাতেমা, ছুই ইমাম যথ।ক্রমে হ।সান ও হোসেন, হজরত আলী ও 

হজরত নবী । 

তারপরে আইল দেখ আপনি ছোবহান। 

তখন মাদার তার মনের সংশয় আল্লাকে জান।লেন,-- 

আবদুল্ল! আমিন! কেন দোজখ মাঝারে । 



এড বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

আল্ল। মাদারকে তত্বকথ! শোনাতে লাগলেন,__ 
এক এক করিয়। কত বোঝায় খোদায় 

কিঞ্চিত বুঝিল মাদার বসিয়৷ তথায় । 

মাদার বুঝিয়! তখন খামস হুইয়। 

জান লিয়! দিল তখন হাতেতে স্ৃপিয়। 

দুই হাত জুড়ে করে আরজ হুজ্ুরে 
বড়ই করেছি গোন৷ নাহি চিনে তোরে । 

আল্লা! খুশী হয়ে বল্লেন,_ 
তোমার কথায় জেদ বাহাল রাখিয়ে, 

গোনাগার বান্দা সবে খালাছ করিয়া, 

আবদল্ল। আমেন। বাকী যেব। যত আছে 

উম্মতের মধ্যে গোন৷ যে জন করেছে, 

সকলকে মাফ দিলাম তোমার কথায় 

বেহেস্তে দাখিল আমি করিব নিশ্চয় । 

এই কাহিনীর বর্ণনা অনুযায়ী বোঝা যায়,_মাদার পুরুষও নন, 
স্্রও নন। 

না| যমরদ আছে না আওরাতের নেসানি। 

মাদারের আহার নেই, নিদ্রাও নেই । তিনি জিন্দ। শাহ্্মাদার, 'দমের 

মাদার 1”, 

মাদার পীরের এই কাহিনী সাধারণ মানুষের নিকট খুব আকর্ষণীয় । 

হই পীরের ক্ষমতার জডাই, শ্রেষ্ঠত্বের লডাই এঃন কি স্বয়ং আল্লাহতালার 

সঙ্গে জেদের দ্ুতার কথা উংসাহ-ব্যঞজক বটে । এমন চিত্বাকর্ষক কাহিনী 

রসালো! করে গ্রামের সাধারণ মানুষের নিকট আজে! (১৯৫১) পরিবেশিত 

হয়। গ্রামে এইরূপ পীরের গ!নকে “চাদ।র পীরের গান” বলে। মূল গায়ক 

ছাড়। এতে দুই তিন জন দোহার থাকে। একজন হারমোনিয়ম, একজন 

ঢোলক, একজন খঞ্জনী ব। জুডী বাজায় । এই দলেহিন্দ্র মুসলিম সকলেই 

থাকে। মৃল গাঁয়কের পরনে আলখাল্ল, মাথায় টুপী, পায়ে নৃপুর এবং 

হাতে হাত ঘুঙ্ধুর ও চামর থাকে । তিনি নেচে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অনেক 
কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে দর্শকগণের মধ্যে রসোংসাহু সৃষ্টি 



মাদার পীর ৩২৭ 

করেন। গানের বন্দনায় হিন্দ্রর দেব-দেবীগণের কথাও উল্লিখিত হয়, মাকে 
মাঝে অন্যান্ত পীরগণের মাহাত্ময-কথাও এসে পড়ে । এমন কি শ্যামা সংগীতের 
স্বর এবং কিছু কিছু কথাও ব্যবহৃত হয় । 

মাদার পীরের নামে কিছু লোক কথ প্রচলিত ॥। তাদের মধ্যকার একট! 

চিত্তাকর্ষক লেক-কথ। সংক্ষেপে এইরূপ £-- 

বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ জনৈক মৌলভী 

সাহেবের পরামর্শে পীর মাদার শাহের প্রতি কে।ন এক প্রকারে অসম্মান প্রদর্শন 

করেন। পরের ঘটন। এই যে, মালঞ্চ গ্রযমের পার্শ্ববর্তা নদীর তীরে তীব্র 
অ।কারে ভাঙন দেখ। দেয়। শেষে উক্ত গ্রামের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে । গ্রামের 

অধিবাসীগণ এই বিপদের কারণ অনুসন্ধ'ন করে নাকি সিদ্ধান্তে আসেন ষে 

মাদার পীরের দরগাহে যথারীতি শ্রদ্ধ। নিবেদন কর। দরকার এবং ত। করলেই 

বিপদ থেকে ,.রক্ষ।[,পাওয়! যাবে । গ্রামবাসী মিলিতভাবে উৎসাহের সহিত 

পরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধ। প্রদর্শন করতে শুর করেন। ফলে পরবর্তীকালে 
গ্রামের ভাঙা অংশ পুরণ হয়ে যায়। 



ভ্রয্লোবিংশ পরিচ্ছেদ 

রঙশন বিৰি 

হজরত সৈয়েদ। জয়নাব খাতুন ওরফে রওশন বিবি, আরবের মক| নিবাসী 
হজরত. সৈরদ করম উল্লাহের একমাত্র কন্য। । তাঁর মাতার নাম বিবি মায়মুন। 
সিদ্দিক। ৪* মতান্তরে মেহেরুন্নেস।।২৪ তিনি বলাগডর পীর হজরত 

গোরার্টাদ র।জীর কনিষ্ঠ। সহোদর।। তিনি তার অন্যতম সহোদর সৈয়দ 

শ|হদাঁলির সহিত ভ।রতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচার! আগমন করেছিলেন । 

বসিরহাট মহুকু*্।র ব।এডিয়। থানার অন্তর্গত তারাগুনিয়!। ন।মক গ্রথমে ইছামতী 

নদীর পশ্চিম তীরে তার সমাধি আছে। এতদ অঞ্চলে তিনি রওশনার। 

নামেও প্রসিদ্ধ । স্থানীয় জনসাধারণ তকে রওশন বিবি নামে অভিহিত 

করেন। ৪০ 

রওশন বিবির মবকায় জন্ম হয় ১২৭৯ খুষ্টাব্ধে এব' চৌষট্টি বংসর বয়সে 

১৩৪২ খুষ্টান্বে এদেশেই ত-।র মৃত্যু হয় | ৩২ 

তিনি চিরকুমারী ছিলেন। করে| মতে তিতু মিঞার পূর্ব পুরুষ সৈয়দ 

সাদাউল্ল!র সঙ্গে গোর। গাজি নিজ ভগিনী রৌশন বিবির বিবাহ 

দিয়েছিলেন । ৫ তিনি হজরত সৈয়দ শাহ্ কবীর রাজীর মুরিদ ও খলিফ|হ 

হজরত সৈয়দ শ।হ হাসন রাজীর নিকট বায়।ত গ্রহণ কবেছিলেন। হজরত 
শাহ কবীর রাজীর আদেশে হজরত সৈয়দ শাহ হাস।ন যখন ভারতবর্ধে 

আগমন করেন তখন তিনশত ষ।ট জনের সেই কাফেল।র অন্যতম হিসাবে 

তিনিও এদেশে আগমন করেছিলেন। তার বংশ পরিচয় সংক্ষেপে 

এইরূপ £__ 
সৈয়দ করিম্ উল্লাহ্ 
51 28 িনিরীরিিটিনি রি 
| ূ ূ | 

| সৈয়দ মেহসেন আলি | ৰ | 
সৈয়দ আব্বাস আলি সৈয়দ শাহীদালি | | 

রওশন বিবি | 

সৈয়দ হাসান 
আলি 
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রওশন বিবির ভক্তগণ ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তশর সম।ধির উপর এক স্বুরম্য- 

দরগাহগৃহ নির্মাণ করেছেন। সেই দরগাছের শরিকদ।র সেবায়েতগণ 

প্রতিদিন পালাক্রমে দরগাহ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সমাধির উপর 

ধুপ-বাতি প্রদান করেন। তশীর ভক্তগণ কখন কখন মানত হিসাবে রওশন 
বিবির দরগ!হে ফুল, ফল, বাতাস। প্রভৃতি দিয়ে থাকেন। অনেকে এখানে 

বনভে৷জনের স্যায় সাময়িক আনন্দ-উৎসব করে থাকেন। কেহ বা হাজত, 

শিরনি এবং মানত দিয়ে থাকেন। প্রতি বংসর চেত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের 

ত্রয়োদশীতে ওরস উপলক্ষে দশ-বারে। দিন ধরে বির।ট মেল! দরগাহ প্রাঙ্গণে 

অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। মেলায় 
ব্যাণ্ু-পাটি বাজনা বাজায়, বাজি পোড়ানে। হয়, কাওয়ালী গায়কগণ এসে 

গান করেন। 

উক্ত দরগাহের বর্তমান ( ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে) বয়োজ্যেষ্ঠ সেবায়েতের নাম 

সোকর আলি। তার জন্ম তারিখ বাংল। ১২৬৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ, 

অর্থাৎ তাঁর এখনকার বয়স একশত দশ বংসর। তিনি বলেন, রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র 

রায় নাকি পীরানী রওশন।র।র ন।মে তিনশত পঁয়ষ্টর বিঘ| জমি পীরো।ত্তর 

দ।ন করেছিলেন । হ'রম্ধ)কাব সামান্য অশ্শ খ।দিম্দ।রগণের তত্বাবধ।নে 

রয়েছে। 

প্রতি বছর বারোই ফান্তন তারিখে হাডোয়ায় পীর গে।রাটাদের দরগাহে 

ওরসের স১য়ে যে অনুষ্ঠঠন হয়, সেই সমস।ময়িকক।লে তার।গুনিয়ার এই 

দরগাঁহেও মেল। বসে। হাডোয়।য় ওরসের পর সেখানকান খাদিমদ।র কর্তৃক 

এই স্থ(নে ফুলেব মাল।, মিষ্ট দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় । দরগাহে আরাধনার পর 

পৃতব।রি ও ফলাদি ভক্তগণেব মধ্যে বিতরিত হয়। বনু রমনী সন্ত।ন লাভের 

আশায় মানত করে দরগ!হের গায়ে ইট ঝুলিয়ে রাখেন। 

প্রথমে আরোশোল্লাহ গ্রামের টাদ মণ্ডল দরগাহের খড়ের চালের বদলে 

করোগেটের চাল করে দেন। মাগুরতি-তারাগুনিয়ার পীরজান মোল্ল। 

সাহেব বঙমানের সুরম্য দরগাহ-গৃহটি নি্মীণ করে দিয়েছিলেন। 

রওশন বিবির ন।মে রচিত কোন সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায় ন|। 

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় যথাক্রমে 
ংল! ১৩২৩ এবং ১৩২৫ বধ সংখ্যায় দুইট প্রবন্ধ তার সম্পর্কে লিখেছিলেন। 



৩৩০ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

তাছাড়। “তারাগুনিয়।” গ্রাম নিবাসী রাখালদাস নাগ মহাশয় যে পত্র 

লিখেছিলেন, ত৷ সাহিতা পরিষদ পত্রিকায় বাংল ১৩২৫ বর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত 

হয়েছিল। তাছাড়! আর কোন স্থানে তশর সম্পর্কে কোন লেখ প্রকাশিত 

হয়েছিল কিনা জানা যায় নি। 

আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব তশর পুখি পরিচিতি গ্রন্থে 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে যে 'গোল রওশন বিবির পুথি' নামক পুস্তকের 
উল্লেখ করেছেন সেই 'রওশন বিবি' ও আমাদের আলোচ্য রওশন বিবি একই 

ব্যক্তি কিন। ত1 জান। যায় নি। আপাততঃ পুস্তকখানি আমাদের হস্তগত 

হয় নি বলে সে আলোচন। এখানে অসমাপ্ত রইল । 

রওশন বিবির জন্মকাল ১২৭৯ খৃষ্টা এবং স্বত্যুকাল ১৩৪২ থৃষ্টাব্ব। 

পীর গোরার্টাদের জন্মকাল ১২৯২/,৯৩ খুষ্টাব । প্রথমে পীর গোরাটাদ ও 

পরে আবেদ। রওশনারা এদেশে ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন । তবে এদেশে 

ভ্রাত।-ভ'গনীর মধ্যে সাক্ষাতকার হয়েছিল কিন। তার কোন ইতিহাসে পাওয়। 

যায় না । কেহ বলেন,__“পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সৈয়দ হুসেন শাহ 

গোঁড়ের বাদশাহ হলেন ।.. গোরাগাজী ব। পীর গোরাাদ, হিজলীর মুসলমান 

সেনাপতির পুত্র ।..-ইছামতী তীরে তারাগুনিয়া গ্রামে তিতুমিঞার পূর্বপুরুষ 

সৈয়দ সাদাউল্লার নিকট আশ্রয় নিয়ে সে যাত্রা! রক্ষ। পান। পরে গোরাগাজী 

উক্ত সাদাউল্ল। ফকিরের সহিত নিজ ভগিনী রোশন বিবির বিবাহ দিয়েছিলেন ।” 

[ কুশদহ্ পত্রিকা £ ১৩১৮৪ ওয় বর্ষ 2 ৬ষ্ঠ সংখ্যা ঃ পৃষ্ঠ। ১১১] 

কেহ বলেছেন,_-সৈয়দ নিসার আলি ওরফে তিতুমীর ছিলেন পীর হজরত 

গেরার্টীদ রাজীর একত্রিংশ অধঃস্তন পুরুষ । ৫৬ 

উপরোক্ত মত সমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় ন1। বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদ্ পত্রিকার ব|ংলা যথাক্রমে ১৩২৩ ও ১৩২৫ সালের সংখ্যায় আবল 

গফুর সিদ্দিকী সাহেব যে দুইটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার প্রতিবাদে ত।রাগুনিয়। 

নিবাসী রাখাল দাস নাগ মহাশয় একটি পত্র লিখেছিলেন এবং সে পত্র বাংল। 

১৩২৫ সালের সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার উত্তরে 

আব্দুল গফুর সাহেব লিখেছিলেন,_-“মৌলভী সৈয়দ শাহ্ মোহাম্মদ কবীর 

সাহেবের লিখিত বিখ্যাত “তাজ কেরাতল কেরাম” এবং “তারিখ খেলাফায়ে 

আরব ও ইসলাম' নামক প্রস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি এঁতিহাসিক পুস্তক 
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থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লিখেছি 1৮ এই উত্তরটিও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ 
পত্রিকায় বাংল। ১৩২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। বল। বাহুল্য, এই 

জবাবের উপর প্রত্যুত্তরে কোন লেখ। প্রকাশিত হয় নি। 

তারাগুনিয়া! অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোককথা আছে। সেগুলি 

এইরূপ ৫-_ 

১। বিঢারকের রায় 

বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানাধীন শ্রীরামপুর নামক গ্রামের বাসিন্দা 

মোহাম্মদ হবিবর রহমান মণ্ডল (৪০) আজ ( ১৯৫১) থেকে বছর দশেক 
পূর্ববে এক মিথ্যা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েন। মামলার গতি বরাবর 
তার বিরুদ্ধে চল্ল। আলিপুর সদরে মামল। শেষ পর্যন্ত এমন পধ্যায়ে এসে 

গেল যাতে তার অবশ্য শাস্তি পেতে হবে । তার উকিল অনেক দিন ভরস। 

দিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এক দিন এমন অবস্থায় এলেন যাতে তিনিও হতাশ 

হয়ে বল্লেন,__-“মামলায় রায়ে কি হবে বল! শক্ত । আমি যথাসাধ্য চেষ্টা 

করছি, দেখি কতদূর কি হয়। তুমি তোমার মতন যথ।সাধ্য প্রার্থনাদি করে 
এসে। 1১ অর্থাত সে ম!মলায় উ।র দণ্ড হওয়ারই কথ।। 

হবিবর রহমান এতে হতাসশ্বাস হয়ে আত্মীয় পরিজনদের নিকট শেষ 

সাক্ষাত করবার জন্য মনস্থ করলেন। তার আত্মীয় পরিজনদের একজনের 

বাড়ী যাবার পথে একদিন তিনি ইছাখতী নদী-তীরস্থ রওশন বিবির দরগাহের 
সামনে এসে হাজির হন। বটবুক্ষের শীতল ছায়।য়, নদীর জল ছোয়া ঠাণ্ড 

হাওয়ায়, দাড়িয়ে রওশন বিবির দরগাছের দিকে তাকিয়ে তার যেন ভাবান্তর 

এল। জননীর নির্ভয় স্নেহ স্পর্শ তার সর্ব।ঙ্গে যেন ম্বত্ুভ।বে শিহরণ জাগিয়ে 

গেল। তিনি অস্ফুট স্বরে দীর্ঘশ্বাসের সংগে আপন মনে বলে উঠলেন__ 
«মা 1” আস্তে আস্তে ঠার সর্ববাঙ্গে যেন নেমে এল এক গভীর প্রশান্তি ! 

তিনি রওশন বিবির দরগাহে মানত করলেন,_-“আমি যদি এই মামল! থেকে 

রেহাই পাই, তোমার দরগাছে আমি প্রাণ ভরে মানত দেব” 

কয়েকদিনের যধ্যে মামলার দিন এসে গেল । খানা খেয়ে তিনি বিদায় 

নিলেন বাড়ীর সকলের কাছ থেকে । কি জানি যদি মামলায় মুক্তি ন' 

ঘটে। বিদায় নিয়ে তিনি একমাত্র স্মরণ করতে লাগলেন রওশন বিবির 

নাম। 



৩৩২ বাংল৷ পীর-সাহিত্যের কথা 

আলিপুরের আদালত প্রাঙ্গণে অন্যান্য লোক ছাড়া! কয়েকজন আত্মীয় 
স্বজনও উপস্থিত হয়েছিলেন। সকলে “বিচারকের রায়” শুনবার জন্য রুদ্ধ 

নিঃশ্বাসে অপেক্ষ! করছিল । অবশেষে বিচারপতি রায় দিলেন যাতে হবিবর 
রহমান হলেন বে-কমুর খাল!স। সকলে হাসি মুখে আদালত গৃহ থেকে 
বাইরে এলেন। হবিবর রহ্মান বল্লেন যে রওশন বিবির দোয়ায় 

বিচারপতির রায় বদল হয়েছে,_-তার বে-কম্বুর খ|ল[স পাওয়া সম্ভব 

হয়েছে। 

উপস্থিত জনত। তখন রওশন বিবির নামে ধন্য ধন্য করে উঠ্ল। হৃবিবর 

রহমান নিজে বার বার রওশন বিবির নাম উচ্চারণ করতে করতে কপালে 
হাত ঠেকাতে লাগলেন । 

২। দিবসে তারকা দর্শন 

রওশন বিবি তার ভাই হজরত হাসান রাঁজীর সঙ্গে এদেশে অন্যান্য 

সাধকগণের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম গ্রচ।(র করতে এসেছিলেন । বিভিন্ন স্থানে 

ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন অতিবাহিত হল। অবশেষে এগিয়ে এল তর শেষ 

দিন। তিনি সাথীদের জানালেন ষে, তার মৃত্যুর পর তার ইচ্ছা অনুযায়ী 

যেন সমাধি প্রদান করা হয়। তার বাসন! এই যে, যে স্থান থেকে তার 

সাথীগণ দিনের বেলায় তারকা দেখতে পাবে, সেইখ।নেই যেন তার 

সৃতদেহকে কবর দেওয়1 হয় । 

প্রবাদ্ধ এই যে রওশন বিবির মৃত্যুর পর তার সাথীগণ নাকি তার 
নির্দেশিত 'তারাগুনিয়" গ্রামের যে স্থান থেকে দিনের বেলায় ত|রক। 

দেখতে পেয়েছিলন, সেইখানেই তার মৃতদেহ কবরস্থ কর। হয়েছিল। 

রওশন বিবির দরগাহ-স্থানই সেই নির্দিষ্ট স্থান। 

৩। ভাই-ভগিনী সাক্ষাতকার 

বহু বংসর পুর্ববেই পীর হজরত গোর।টাদ রাজী ও আবেদ। রওশনারা 

স্বত্যুবরণ করেছেন। তবুও বংসরের কেন কোন সময়ে নাকি উক্ত ভাই 
ভগিনীর মধ্যে সাক্ষাতকার ঘটে । বিশেষ বিশেষ সময়ে পীর গোরা্ঠাদ 

নিজেই রওশন বিবির দরগাহে আসেন এবং উভয়ের মধ্যে কথে।পকথন চলে । 

স্থানীয় কোন কোন্ ব্যক্তি নাকি কয়েক বছর পূৃর্বেবেও গভীর রাত্রে 
কথোপকথনের আওয়াজ শুমেছিলেন। 



রওশন বিবি ৩৩৩ 

পীরানী হজরত রওশন বিবির দরগাছে হিন্দ্ব-মূুসলমান জনসাধারণ 
ভক্তিভরে শিরনি, হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। দরগাহ হতে ওরসের পর 

হিন্দুসংস্কারের ম্যায় পৃত বারি অর্থাৎ দুধ-পানি ভক্তগণ গ্রহণ করেন। হষ্ী 
ঠাকুরের বা কালী মন্দিরে যেমন রমনীগণ সন্তান লাভের আশায় ইট ধাধেন, 

রওশন বিবির দরগ।হেও অনুরূপ ইট বাধবার প্রথ। প্রচলিত আছে। মুসলমান 

সংস্কার অনুযায়ী সেখানে শিরনি, হাজত ও মানত দেওয়। হয় এবং ধৃপ-বাতি 
তে। প্রদত্ত হয়ই । দরগাহের প্রবেশ দ্বারে কোথাও জরির কাগজে মোড। 

বেলের কাঠ, কোথাও ব। তৃতীয়ার টাদ-বেষ্টিত তারকার ছাপ। 

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশীতে যে দীর্ঘ দিনের খেল! বসে সেই সময়ে 
দরগাহের উত্তর সীমার অবস্থিত কালীমন্দিরে পৃজাও হয়! তার জন্যও বনু 
লোকের সমাগম হয় । এই সময়ে হিন্দ্ূর পূজ। ও মুসলমানের শিরনি-হাজত- 
মানত দিবার অনুষ্ঠানের মধ্যে ভক্তির উংসধার। মিলে মিশে একাকার হয়ে 
যায়। দলে দলে জনসাধারণ সর্বত্র স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঘুরে বেড়ায় ; তখন 
আর হিন্দ্র মুসলমানের কোন বিভেদের কথ! কারে। মনে থ।কে ন।। 



চতাধিংশ পরিচ্ছেদ 

নান শাহ্, 

পীরগণ মুলতঃ স্বফী__একথা ইতিপূর্বে বল! হয়েছে । বাংলাদেশের 
অন্যতম গবেষক মুহম্মদ আবু তালিব তার “লালন শাহ্ ও লালন গীতিক৷। 

(প্রথম খণ্ড) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, “মুসলিম বাউলরাও আসলে সুফী । 

--"ভালে। করে দেখতে গেলে এর! ইসলামি স্বফীবাদেরই অনুসারী । **. 

তার! নিজেদেরকে যেমন বাউল বলেছেন তেমনি তালিবুল মাওল। বলেছেন । 

তালিব অর্থে সন্ধানী, তালিবুল ম|ওল1 অর্থে খুদ] সন্ধানী । .. সুফীদের 

মতই তারা বিশ্বাস করেন- আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান বটে তবে তিনি সবত্র ব্যাপ্তও 

বটে। কুল্লে শাইইন কাদির £ কুল্লে শাইইন মুহিত । তিনি সব কিছু সৃষ্টি 
করেছেন, শুধু তাই নয়, সব কিছুই তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 1”7৩ 

রবীক্নাথ একালের কবিগুক, লালন শাহ্ বাউল কবিগুরু । লালন 

ফকিরকে রবীন্ত্নাথও বলেছেন বাউল-কবি । 

অবশ্য অধ্যাপক জাহ্বীকুমাব চক্রবর্তীর বক্তব্যে প্রকাশিত যে এ*রা 

বেরা অথ খাসী, সু নন এর! আদর্শ স্ুফীর লৌকিক সংস্করণ । 
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্া।লয় প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিক। £ ওয় বর্ষ, 
১৯৭৫)। 

মুহম্মদ আবু তালিব বলেন,__-লালনের ব। তার সাক্ষাত অনুসারীদের 

গানে (যথা পাঞ্ধ শাহ্, দৃদ্দু শাহ্, পাচ সাই প্রমুখ) আমি অন্ততঃ এমন 

কিছু পাই নিষাতে তাকে বেশর!, তান্ত্রিক বা বাউল মতবাদী বলা যেতে 
পারে। তার! ছিলেন বিশুদ্ধ সফীবাদের অনুসারী 1৮5৩ 

নাট্যকার শ্রীদেবেন নাথত্ার সাই সিরাজ ব| লালন ফকির নাটকে 
সিরাজ সাইকে পীর বলে অভিহিত করেছেন । এক্ষেত্রে বু শিষ্ঠের মোর্শেদ 

লালন ফকির, পার লালন শাহ্ নামে পরিগণিত হবেন এটা অস্বাভাবিক 
কিছু নর । | 



লালন শাহ ৩৩৫ 

বাংল। ১৩৭৯ সালে ঢাক। থেকে প্রকাশিত “ব।উল রাজার প্রেম" নামক 
এক আখ্যান-গ্রন্থে শ্রীপরেশ ভট্টাচাধ্য কর়েকট কথায় যে লালন ফকিরের 
পরিচয়ের কিছুট। প্রকাশ করেছেন, সেখানে লালনকে দেখি পীরের শিরনী 
প্রদান মানসিকতায় আচ্ছন্ন । নিযে বধিত কথোপকথনটি লক্ষ্য করবার 
মতন ;__ 

“লালন বলে,_-ভাবূছি ক।লই শিরণী দেই। কিবলে।? 

সাকিন। বলে,__ন।, ন|, দুদিন সময় ন। থাকূলে যোগাড়-যন্তর হবে কি 

করে 2” 

“ "একটু ব।দেই চরমোহনপুরের মোড়ল বাড়ির লেক জনের। এসে পৌছায় । 
তাদের মুখ থেকেই শুন্লে। লালন,_-মোড়ল বাড়িব ছোট ছেলের অসুখ 
করেছিল, মানত ছিল। মানত ছিল, অস্বখ ভালে! হলে আসান-পীরের 

শিরনি দেবে । আজই সন্ধ্যায় শিরণী দেবার কথা |, 

“গতরাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্প দেখেছে মোড়লবাড়ির কর্তা । কে একজন যেন 
মাথার কাছে দাড়িয়ে বল্ছে, ওরে- তুই শিরনী দিতে যা লালন প্লাই-এর 
আখডয়।” 

“*"*শিরনী প্রসাদ গ্রহণ করতে আখড়। অঙ্গন-প্রাঙ্গণ জুড়ে বসেছে 

সবাই |” 

“হিন্দ-মুসলম!ন, নর-নারী, কোন তফাং নেই। শীতল, ভোলা ই, 
পাচ স।-_এর। সব প্রসাদ বিতরণ করছে । তদারক করছে লালন আর 
কাঙাল হরিনাথ |” 

পীরগণের সহিত বাউলগণের কয়েক সাদৃশ্য লক্ষণীয় । পীরগণের ন্যায় 

বাউলগণ তাদের সহজ মতবাদের কথ। প্রচার করেন। সুফী ব! পীরগণের 

কথায় আছে মানবতাব।দ,__বাউলগণের কথায় আছে মানবতাবাদ ॥ পীরগণ 
তদীয় মুর্শেদগণের অনুগামী মুরিদ,_বাউলগণ তাদের প্রকাশধারায় তদীয় 
মোর্শেদগণের অ | পাঁরগণ সংসার-জীবনযাপন অপেক্ষ। পরার্থে 

নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন-_বাউলগণও সংসার-জীবনযাপনকে গুরুত্ব দেন 

ন! যতখানি গুরুত্ব দেন পরের আধ্যাত্মিক জগতের ভাবরস তৃপ্তি লাভ করতে 

সহযোগিতা করার। পীরগণের শিল্ হিন্দু ও মুসলিম উভনন সম্প্রদার থেকে 



০৩৬ বণল। পীর-সাহিতের কথ। 

এসেছেন, _বাউলগণের ক্ষেত্রেও তাই। কারে! কারো মত যে পীর যেমন 

হজরত রসুলৃল্লাহ (দঃ)-এর থেকে প্রকাশিত,বাউলও তেমন একই ধারায় 
প্রকাশিত। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্য 

দৃষ্ট হয়। আবু তালিব সাহেব লিখেছেন যে, পীরগণের মত লালন ফকির 
ও তার সম্প্রদায়ের ধর্মমত এবং অ।চ|র-ব্যবহার শরীয়ত পন্থী মুসলিমদের সঙ্গে 

সর্বাংশে এক রকম ন। হলেও তাদের ধর্মমত ও আ]চার-ব্যবহার বেশ উদার 

ও উন্নত। কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তগণ কর্তৃক পীরের ন্যায় বাউলের মাজারে 

ধুপ-বাতি জালানো হয়ে থাকে। পীরের পচ।লী ব। অন্যান্য গ্রন্থের ম্যায় 
বাউল-জীবনীও রচিত হয়েছে । 

বঙ্গের অধিকাংশ ম ধর্মীস্তরিত বৌদ্ধ ব! হিন্দ্ব। মুসলিম বাউলগণ মূলতঃ 

মুসলিমই। বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু নিয়বর্গীয়,_পীরভজ্ত হিন্দু বা বাউলভক্ত 
হিন্দবগণ প্রধানতঃ নিশ্নবর্গীয় এবং মূলতঃ হিন্দ্রই । পীরগণ প্রচার করেছিলেন 
ইসলামের আদর্শ,__বাউলগণও প্রচার করেছিলেন ইসলামেরই আদর্শ । 

এই সব মৌলিক কয়েকটি সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে লালন ফকির তথা বাউল 

সম্প্রদায়কে সুফী ব। পীর পর্যায়ে গ্রহণ কর। যেতে পারে । লালন ফকির 
সম্পর্কে বেশ কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রক।শিত হয়েছে এবং আরো 

কাজ চলছে। স্বৃতর।ং বাংল। পীর-সাহিতে)র কথ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্তভাবে 

বাউলগুরু লালন ফকির সম্বন্ধে আলোচন৷ কর। অপ্রাসঙ্গিক হবে ন।। 

পীরগণের সহিত বাউলগণের কয়েকটি বৈসাদৃশ্যও_ আছে। পীরগণ 

মানব কল্যাণের জন্য সচেষ্ট £ বিশেষতঃ প্রতিহাসিক পীরগণের অনেকে 

তাদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে শহীদ হয়েছেন কিন্তু বাউলগণের লক্ষ্য 

মনের-মানুষ খধঁজে ফেরার আনন্দের সন্ধান দেওয়। এবং এর জন্য তাদের 

শহীদ হওয়ার কোন প্রশ্ন এতে জড়িত নেই। পীরগণ মহৎ কাজের পরিচয় 

রেখেছেন তাদের কাজের মধ্যে,__বাউলগণের পরিচয় তাদের রচিত ৰ| গীত 

গানের মাধ্যমে যতখ।নি তাদের কাজের মাধ্যমে ততখানি নয় । পীরের হ্যায় 21015651511451 

বাউলের মাজারে হাজত, মানত এবং শিরনী দিবার রীতি প্রচলিত নেই। 

ীরের দ্যার বাউলের নামে কোন দরগাহ্ ব। নজরগাহ্ থাকে না। 



লালল শাহ ৩৩৭" 

এক কালে ব্রান্মপ্য প্রভাব বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের দিকট পরাভৃত হওয়ার পর 
পুনরায় যখন বৌদ্ধগণের অস্তিত্ব ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল এবং 
ব্রান্মণ্য আধিপত্য প্রবল হচ্ছিল তখন মুসলিম মিশন।রীর সাম্যাদর্শ বিশেষতঃ 
সুফী ব। পীরদের মহত্ব এবং মরমী হৃদয়ের সংস্পর্শ ও সেই সাথে তুকাগণের 
ব্জিয় অভিযান বৌদ্ধগণকে ইসল।মের পতাঁকাতলে সমবেত করে । ফলে 
এ দেশের মৃত্ডিত-মন্তক_ বৌদ্ধগণ ইসল ইসলাম ধর্ম _গ্রহশ করে নেড়ে (নেড়। 

থেকে) মুসলমান নামে অভিহিত হন। এই মুসলিমগণই ইসলামের কঠোর 
আচার-বিচারের অনুশ।সন সঠিকভাবে অনুসরণ ন। করায় আজন্ম-ল।লিত 
সহজ ধর্মের গড্ডালিক। প্রবাহে দেশ কিছুট। ভেসে যান। মৃফীবাদ এদিকে 
ব্রান্মণ্য আদর্ঁ থেকে সরে আসা সাধ।রণ মানুষের ওপর যথেষ্ট প্রভ।ব 

বিস্তার করল। তাতে মুসলিম ও হিন্দুর মপ্র্যে সংষাঁগ-ও মিশ্রশের সেতু-ডে 
উঠল । 
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রক্ষণশীল ব্রন্মপ্যবাদার বিরুদ্ধে বিদ্রেহ করে অতভ্দর হয় যে বৌদ্ধ ধর্মের. 
সেখানেও দেখ! যায় স্ুকী গুরুব।দের সঙ্গে সহজিয়। বৌদ্ধদের গুক্ুবাদের 
মিল রয়েছে । সহজিয়! বৌদ্ধদের মত সরহুপাদ্র দোহায় আছে__তিন 

চিন্তামণি, তকে প্রণাম কর । তিনি ইচ্ছ ফল প্রদান করেন । চর্য্যার আছে-_ 

দিচ করিঅ মহা! সুহপরি মাঁণ। 
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান ॥__লুইপাদ। 

ংল| তর্জম| £-_- দৃঢ় করি মহাস্খ কর পরিমাণ 

লুই ভণে গুরুকে পুছিয়। ইহ! জান ॥ 

অর্থাং সোজ। কথায় গুরুকে জিজ্ঞাস করে জেনে নাও । 
স্বকীদের ও মতে 

[186 ঠ150 16001917611 001 0116 ৫65111706 00 10110/ 01831866০01 £& 

9?) 19 (0 [91906 1217789511 80001 8 £0106 ৮9183 15 ০21160 2 91201018 

০:91, 6০11 ৬৮079 1769) 1) 401061 01 2 10151110 1.5., 162001-৬ ২ 

বাউলদের ক।ছে কার়।-সাধন এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রক্রিয়| ॥ কৰি আলাওল 

বলছেন ।- ২... নস 

ই 



৩৩৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

“কোরাশে কহিছে গ্রভ্ভ জপ মোর নাম” 
মূল ইসলামে 'জিকির' অর্থ।ৎ আল্লাহ্কে ম্মরণ করার বিধান আছে। 
সুফীদের কাছেও আল্ল।ছের নাম জপের বিচিত্র রূপ দেখ! যায়। তারা মনে 

করেন ষে প্রতি নিঃম্বাস-প্রশ্থাসের স।থে আল্লাহের নাম জপ চলছে। বাংলার 
বাউলদের সম্পর্কে উপেন্দ্রনথ ভট্টাচার্য মহাশয় তীর গবেষণামূলক গ্রন্থে 
লিখেছেন, 

এপ্রতি প্রশ্বাসের সঙ্গে লা-ইলাহ। এবং প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ল্ল।-ল।' 

জপ চলে।”” ৯ 

বাউলগুরু.লালন ফকিরের প্রতি বাউলগণের ভক্তির পরাকাষ্ঠ। অতুলনীয় । 
সাধারণ মানুষের কাছে তার স্থান হয়ত পীরের সমতল নয় । তবে তাদের 

প্রতি শ্রদ্ধার অভাব পরিলক্ষিত হয় ন। বিশেষ করে বাউলগণের ভাবদ্যোতক 

গান ব। দেশাআ্মবোধক গান, রচয়িত। বা গাঁয়কের প্রতি আপন! আপনিই 

সমীহভাব জাগিয়ে তোলে । 

পীরগণ যেভাবে মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বাউলের 
তবলনায় সেই ভাববোধক ধারার প্রকাশ যেন অন্যরূপ ॥ 

পীরগণ সামাদ্িক ভাবে নির্যাতিত মানুষের মুক্তি দিতে এগিয়ে 
এসেছিলেন । বাউলগণ মা মধ্যে বিভেদের প্রাচীরকে ধুলিসাং করতে 

এসেছিলেন। লালন গাইলেন,__ 

আমি কোন জন জানি ন। সন্ধান। 

সব লোকে কয লালন ফকির 

হিন্দু কি মুসলমান। 
লালন বলে আমার আমি 

ন৷ জানি সন্ধান ॥ 

একই ঘাটে যাওয়। আস! 

একই পাটনী দিচ্ছে খেয়! 

কেউ খায় না৷ কারে। ছোয়। 

ধিভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥ 

জানলন ফকিরের “জন্ম ও বংশাদির পরিচয় দিয়ে এক গবেষক লিখেছেন 

যে,_লালন ফকির, লালন শাহ নামেও প্রসিদ্ধ । তার বাড়ী ছিল যশোহর. 



লালন শাহ ৩৩, 

জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিনাকু্ থানার অধীন হুরিষপুর নামক 
গ্রামে । ১৭৭৪ খৃষ্টাজে মতান্তরে ১৭৭২ খুষ্টাব্বে তার জন্ম। তার 
পিতার নাম দরীবৃল্ল।হ দেওয়ান, মাতার নাম আমিন। খাতুন এবং দাদার 
নাম গোলাম কাদির । তী|র! চার ভাই যথাক্রমে--কলম, আলম, লালন এবং 
চলম। তার মোর্শেদ ব! গুরুর নাম পীর সিরাজ শাহ। লালন ফকির অল্প 
বয়সেই বাপ-মা হারান। ভাইদের সংসারের স্বচ্ছলত। ছিল ন|। লেখাপড়। 
শেখার তেমন স্বযোগ তার হয় নি। গরু চরানে। নিয়ে মাঠে মাঠে তার 
ছোটবেলার দিনগুলি কেটেছে । এই সময়ে গ্রামবাসী সিরাজ সশই (সিরাজ 
বেহার। )-এর সাথে তার যোগাযোগ হয়॥ উক্ত সিরাজ বেহারাই ছিলেন 
প্রসিদ্ধ পীর সিরাজ সই ব| সিরাজ শাহ। লালন তার কাছেই দীক্ষ। নেন। 
লালন তার গুরুর এত অনুগত ছিলেন যে তিনি গুরুর পান্কী-বহন পেশাও 
গ্রহণ করেছিলন। তিনি ষে ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন এবং পরে মৃসলিম হয়ে 

গিয়েছিলেন এ' এরূপ ধারণ। কল্পন।-প্রসৃত।7৬ 

লালন ফকির ছিলেন পীর সিরাজ সশই-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য এবং সিরাজ 

সশীই ছিলেন_-ভারত তথা পৃথিবী বিখ্যাত পীর নিজামুদ্দীন আউলিয়ার 
নবম-স্থানীয় শিলা । 

লালন শাহ ছিলেন তাত্বিক কবি। গান হুল তার তত্ব প্রচারের বাহন 

মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন জীবন রসের রসিক। সুফী লালন ফকির 

বুঝি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের রুমী ছিলেন। তার বাউল গান 

মূলতঃ 'সিমা” নামক সংগীতের বিকৃত ব। বিকল্প । সিল-সিল! অর্থাং নিষামী 

ফকিরগণের গজল গান ছিল তাদের অধ্যাত্ম সাধনার অঙ্গ বিশেষ । বৈষাব, 
শাক্ত প্রভৃতি অ-মুসলিম সাধকগণ বাউল গ্রানে আকৃষ্ট হয়ে গানকে ধর্ 
সাধনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাই কেউ কেউ এইরূপ বাউল বা 

বিকৃত “সিম” সংগীতকে বাউল গান ন। বলে ভাবগান ব! মারেফতী গান 

নামে অভিহিত করেছেন । তাদের মতে লালন ফকিরের গান হল বিশুদ্ধ 

স্বফীবাদ অনুসারী গান ।7৬ 

তাত্বিক কবি, জীবন রসের রসিক কবি, পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের 
মরমিয়! গায়ক এবং স্বৃফী ফকির পীর লালন শাহ জীবনের শেষ দিকে কুষ্টিয়ার 

অন্তর্গত ছেঁউড়ে নামক গ্রামে আখড়! নিষাণ করে বহু শিল্তসহ দিনাতিপাতভ 
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করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সেখানেই ১৮৮৮ খুল্টাবে মতান্তরে ১৮১০ খুষ্টাবে 

দেহত্যাগ করেন। 

১। বাউন রাজার প্রেষ 

'বাউল রাজার প্রেম নামক আখ্যায়িকা গ্রন্থের রচয়িতার নাম শ্রীপরেশ, 

চজ্জ ভট্টীচার্য্য। ভার নিবাস বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রামে । 

ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের ১২ই জষ্ঠ। 

পৃষ্ঠা সংখ্যা--১১২। খড়াপুর মিলন মন্দির পুস্তক নম্বর ৪৬৩৫ ক্রমিক 
নম্বর ১৩৬৭ । 

লেখক এই গ্রন্থ্থে লালন ফকিরের সরস কাহিনী বিবৃত করেছেন। ভাষ! 

যেমন প্রাঞ্জল, প্রকাশভঙ্গী তেমনি চিত্তাকর্ষক । তবে লেখক মৃখবন্ধে 
বলেছেন 1 

“লালন ফকির এমন একজন মানুষ, ষার তৃলন। তিনিনিজে। তার 

পৃর্ণা জীবন-কথা কোথাও পাওয়! যায় ন। কিংবদস্তীর মতই নান! 
কাহিনী তার জীবন নিয়ে। আমার এ কাহিনীকে কেউ যেন তথ্যবহুল 

জীবন-কথা বলে গ্রহণ ন। করেন। একাহিনী এক কিংবদস্তী-নির্ভর রেখা 

চিত্র--যার মধ্যে আমি সেই বাউল রাজার জীবনকে দেখতে চেয়েছি ।” 

লেখকের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই গ্রন্থ এতিহাসিক নীরস- 
সরস তথ্য দিয়ে মন্তিষ্ক-শ্রমের উপযোগী নয়,__একট। ঘটন1-ভিত্তিক আকর্ষণীয় 
জীবন কাছিনী,_অতএব তা রস-সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ । 

২। জাই সিরাজ বা লালন ফকির 

স্সাই সিরাজ বা লালন ফকির নামক গ্রস্থখানি একটি নাটক । নাট্যকারের 

নাম শ্রীদেবেন নাথ ॥। নাট্যকারের বসতি বসিরহাটে । তিনি আরে নাটকের 

রূচয়িত1 এবং একজন সু-অভিনেতাও বটে । নাটকের কভার পৃষ্ঠায় সিরাজ 
জীই এর নাম বড় হরফে এবং লালন ফকিরের নাম ছোট হরফে থাকলেও 

নাটকথানি পাঠকালে সহজেই বোঝ যায় যে মুলতঃ তাতে লালন ফকিরের 

কথাই বিশেষভাবে বিবৃত হয়েছে । শ্রীপরেশ ভট্টাচার্যের বাউল-রাজার প্রেম 

গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে যে এই নাটক লেখা হয়েছে তা নাট্যকারের দেওয়া 

ত্বমিক! থেকে বোঝ যায়। নাট্যকার এই নাটকথানিকে উৎসর্গও করেছেন 
“বাউল রাজার প্রেম' রচয্লিতাকে । নাটকটির প্রকাশকাল ১৩৭৯ বঙ্গাব ॥ 
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ইহা কলিকাতার নট্ট কোম্পানী কর্তৃক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছে । 
মহেত্্ গুপ্ত প্রমুখ এর অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন । 

সাই সিরাজ নাটকথানি পঞ্চ অঙ্কে রচিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
অঙ্কে চারটি করে, তৃতীয় অক্কে পাঁচটি এবং পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য আছে । 

হিন্দ্ব-মুসলিম মিলিয়ে প্রায় বিশটি চরিত্র এতে স্থান পেয়েছে । চারটি 
নারী চরিত্রের ছুইটি মুসলিম রমণীর । 

সাকিন! নায্ী মুসলিম রমণী কর্তৃক গাওয়! একটি গীত, লন ফকিরের 
বিখ্যাত ছু খানি গীত এ নাটকের ভূষণ-ন্বরূপ । 

লালন ফকিরের নামে বহুল প্রচারিত এবং বহুজনের জান। জীবন-কথা 

বিবৃত করার প্রয়োজন আপাততঃ নেই । তবে এতে সাই সিরাজ বা লালন 

ফকিরের মাহাত্ম্য কথা যত প্রচারিত তার চেয়ে অনেক বেশী গুচারিত হয়েছে 
_-মানবতার কথা । সেখানে হিন্দ্বর কথা নেই, নেই শুধু মুসলমান 
নামধারীর কথা । ধর্মের নাম করে অধর্মের কাদ! ছ্রোড়াছুঁড়িতে বুঝি বিক্ষন্ধ 
হয়ে ল।লনের প্রতিবেশী দীনু বলেছে,_(আসছে) বিদ্রোহীর দল! যারা এই 

গোট। জাতকে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দেবে, ধর্ম বড় নয়-__জাত বড নয়, সকলের 
চেয়ে বড় হল মানুষ । 

সিরাজ স্লাই তাই স্থার্থান্বেষীকে তিরস্কার করে বলেছেন, মানুষ জাতট। যে 
কত বড়-_শালাদের ত1! বোঝান হয় নিরে। মোল্ল! আর সমাজপতিরা এদের 

ঠকিয়ে এতকাল শুধু নিজেদের কাজ গুছিয়েছে...***--. | শ্রীচৈতন্,_-জগাই- 

মাধাইকে কোল দিল, হজরত মহম্মদ__ আল্ল।হতালার দূত হয়ে কত শিক্ষার 

বাণী ছড়াল, রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দ ছোট জাতের মানুষগুলোকে নিয়ে মাথার 

তুলে নাচল-_-তবু শালার জাতের চোখ ফ্ুটল ন!। 

নাট্যকারও নিজে বলেছেন তার ভূমিকাতে_মানুষ কোথায় ১.-....ক্ষ্যাপা 

খুঁজে ফেরে মানুষ । শুকনে। গাছে স্কুল ফোটাতে চায় । মরা সাহারার 
আনতে চায় জীবনের জোয়ার । কিস্তুঃ পায়ে পায়ে কাটা। মানুষ 

জানোয়ারের বিষাক্ত নখ চলার পথকে করে দেয় ক্ষত-বিক্ষত। তাই 
জাত-ধর্মের গণ্তী ভেঙে ক্ষ্যাপ। চায় শুধু অবক্ষয়ী সমাজের অবহেলিত কয়েকটি 
মানুষ, যার! মাটিকে সাজায়ে মা স্বর্গ আর বেহস্তকে টেনে আনবে এই 
মাটির বুকে । 
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তবে কি ধর্মে-কর্মে লালন ফকিরের কোন আস্থা ছিল না! এ সম্পর্কে 

গ্গালন এক স্থানে গেয়েছেন ;-_ 

না হলে মন সরল! কি ফল ফলে কোথা খুঁড়ে 

হাটে হাটে বেড়াই মিছে তওব। পড়ে। 

মক্ক।-মদিন! যাবি ধাক্কা! খাবি মন না মুড়ে। 
হাজি নাম পড়ছে লোকে তাই দেখিরে॥ 

মুখে যে পড়ে কালাম ত।ইরি স্বুনাম হুজুর বাড়ে 

মন খাঁটি নয় বললে কি হয় নামায পড়ে। 

খোদ। তাতে নারাজ নয় রে লালন ভেড়ে ॥ 

পীর-সাহিত্যের কথ প্রসঙ্গে লালন ফকিরের কথ। কিছু আলোচন। কর। হল 

মাত্র ॥ বাউল সম্প্রদায়ের সংখ্যা বঙ্গে নগণ্য নয় । তাদের গুরু লালন 

ফকিরসহ অন্যান্থের কথ! ও তাদের সকলের গ:ন বিষয়ে বিস্ত,ততর গবেষণার 

অপেক্ষা! রাখে । সৃতরা* এখানে আরো অধিক কিছু আলোচিত হওয়ার 

প্রয়োজন আপাততঃ নেই । 



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 

শহীকৃ আন্রম 

পীর হজরত শফীকুল আলম্ রাজী এদেশে বিশেষতঃ উত্তর চব্বিশ 

পরগণার বারাসত অঞ্চলে ইসল।ম ধস প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। 

অবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শফীকৃল অ।লম রাজীর 
পবিত্র রওজ| শরীফ বারাসত থাঁন।র কেমিয়|-খাযারপাড়। নামক গ্রাথে 

বিদ্যমান। হজরত শফীকুল আলম অনেকের নিকট *“ছেকু দেওয়ান" 
নামে অভিহিত। 

কবি মহম্মদ এবাদুল্লাহ্ একস্থানে লিখেছেন,__ 

এইরূপে গোরাটাদ আসিল চলিয়।, 

কিছু দিনে হিন্দুস্তানে পৌছিল আসিয়!। 
ছোন্দলের সহ গে।র। চলিতে চলিতে, 

একদল পীর সঙ্গে দেখ। দিল পথে ।.. 

**গোর।ই জিজ্ঞাস। করে সকলের তরে, 

কোথায় চলেছ ভাই কহ দেখি মোরে 1... 

--"ছেকু দেওয়ান কহে মোর জাইগীর, 

খামারপাড়। নগরে দিযর়।ছে কাদির । 

অ[বছুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে হজরত শহজাল!ল রাজী 

ইসলাম ধর্ম প্রচারার্ধে কয়েকটি ধরন প্রচারক দল বঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন 

অঞ্চলে প্রেরণ করেন। তাদের মধ্য হতে বাইশ জন আউলিয়ার একটি দল 

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় ইসলাম প্রচারের ভ।র পান। গফুর সিদ্দিকী সাহেব 
আরে। লিখেছেন যে, হজরত শাহ জালল রাজী নিজে ৩০১ জনের এক 

কাফেল! ব। ধর্মপ্রচ।রক দল সহ মনা থেকে দিল্লীতে উপনীত হওয়ার পর 

তাতে আরে! ৯ জন মুজাহিদ যোগদান করেন। পরে আসামের শ্রীহটে 

আগমনের পথে অ।রে। ৫১ জন মুজাহিদ যোগদান করেন। তিনি উক্ত মোট 

৩৬১ জনের দলকে কয়েকটি ভ।গে বিভক্ত করে ভারতের বিভিন্ন স্বানে প্রেরণ 
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করেন। তাদের মধ্/কার একটি দল হজরত গোরার্টাদ রাজীর নেতৃত্বে 
দাক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আসেন, যে দলে উক্ত শফীকুল আলমও ছিলেন। 

কেমিয়।-খামারপাড়! গ্রাম-সংলগ্ন মাঠে উক্ত শফীকুল আলম রা'জীর 
দরগাহটিকে স্থানীয় অধিবাসীগণের অনেকেই হজরত বড়পীর সাহেবের দরগাহ 

বলে অভিহিত করেন। 

কেমিয়া-খামারপাড়ার দরগাহ্-গৃহটি ইটের তৈরী, ছাউনী টালীর । 

দরগাহ্-স্থ!নের জহর পারিমাণ প্রায় দুই বিঘা । এই জমির মধ্যে কয়েকটি 

গাছ-গাছালি আছে, আছে ছোট একটি পুকৃুর। পুকুরটি পীর-পুকুর নামে 
অভিহিত। পাশ্ববর্তী গ্রাম নবাবপুরের অধিবাসী মোহম্মদ আমীর আলী 
শাহজী উক্ত দরগাহের বর্তমান সেবায়েত। তার বয়স প্রায় ষাট-পয়যন্ 
বংসর। তার পিতার নাম মরহুম বিলায়েত আলি শাহ্জী 1 বংশানুক্রমে 

তার। এই দরগাহের সেবায়েত । 

ভক্ত জনসাধারণ এই দরগাহে হঞ্রত বড়পীরের নামে হাজত, মানত ও 

শিরনি দিয়ে থাকেন। প্রতি বংসর একুশে মাঘ তারিখে উরস আরম্ভ হয় 

এবং দেই উপলক্ষ্যে মেল। বসে । সাত-আ!টদিন ধরে মেল। চলে । মেলার 

গড়ে প্রতিদিন প্রায় তিন-চা?রি হাজার লোকের সমাবেশ হয় । জাতি-ধর্ম-বর্প- 

নিষ্বিশেষে সকল ভক্ত নর-নারীর মিলনস্থল বলে এই দরগাহ স্থানটিও 
বিশেষত্ব অজ্জন করেছে । 

আবদ্বল গফ্কুর সিদ্দিকী সাহেব, কবি মহম্মদ এবাদোললল। এবং স্থানীয় 

জনমতের মধ্যে পীর হজরত শফীকুল আলম রাজী সম্পকিত বক্তব্যে যে 

€বসাদৃশ্য দেখ! যায় সে বিষয়ে কিছু আলোচন| কর। যেতে পারে । 

গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে শফীকুল আলম্ এসেছিলেন আসামের 

শ্ীহট থেকে পীর গোরট1দের নেতৃত্বাধীন ক।ফেলার সঙ্গে । কবি এবাদোল্ল। 

সাহেব লিখেছেন যে বালাগু। পরগনায় আগনের পথে পীর গোরা্টাদ 

দেখতে পান (ছেকু দেওয়ান) শফীকুল আলমকে । 

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব একাদশখানি 

প্রাচীন পুঁথির প্রামাণ্য সৃত্রধরে তিনি তার বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। 

কবি মহম্মদ এবাদোল্ল! 'পারশী ভাষায় লিখিত পুথির অনুবাদের নকল 
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থেকে নিজে কাব্যথখানি লিখেছেন। অনুবাদের নকল থেকে গৃহীত কাহিনীর 
নির্গিষ উক্ত শফীকুল আলম (ছেকু দেওয়ান ) সম্পর্কিত বক্তব্যকে সঠিক বলে 
কতখানি গ্রহণীয় সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে । 

বিভিন্ন সৃত্র থেকে বোঝা যায় আনুমানিক খৃহীয় চতুর্দশ শতাব্বীতে 

পীর হজরত গোরাটাদ রাজী তথা পীর হজরত শফীকুল আলম্ রাজী দক্ষিণ_ 

পশ্চিম বঙ্গে ইসলাম ধর্ম গুচার করতে এসেছিলেন। আর পীর মোবারক 

বড়খশ গাজী উক্ত অঞ্চলে আগমন করেছিলেন আনুমানিক যোড়শ-সপ্তদশ 

শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে । বড়খণ! গাজীর পবিত্র মাজার শরীফ ঘুটিয়ারী 

গ্রামে অবস্থিত। স্বয়ং বড়খশ। গাজী, হজরত বড়পীর সাহেবের নজরগাহ 

প্রতিষ্ঠা করে ভক্তগণকে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করার উৎসাহ সৃষ্টি করে 

গেছেন। স্বাভাবিকভাবে প্রায় দুই-তিন শত বংসর পরে শফীকুল আলম 

রাজীর নিম্প্রভ অবস্থিতির উপর বড় খ*! গাজী দ্বার। অনুসৃত হজরত বড়পীর 

স'হেবের প্রভাব বিস্তত হয়ে থাকৃতে পারে । 



বট বিংশ পতিচ্ছেদ 

শাহ, সুফী মুনতান 

হজরত শাহ্সুফী সুলতান র।জীর কথ। ন্মরণ করেছেন ধর্মমঙ্গল কাব্যে 

রচয়িত| বূপরাম চক্রবর্তা। প্েঁড়ে। ব। পাতুয়ায় শুভি খ*| ব। শাহ্ সফ 
ত্রিপর্নী ব। ত্রিবেনীর দরাপ খ! ব। দফর খঁ। গজীর ভাগিনেয় বলে কথিত। ৫৯ 
৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন প্রেরিত ওলিগনের অন্যতম শাহ্ সবক 
স্বলতান এক দল পরাক্রমশালী সৈশ্য সমভিব্যাহারে পাতুয়াতে আধিপত, 

বিস্ত।র-কল্পে আগমন করেন । মতারে শাত্ সুফী সুলতান ১২৯০ খৃষ্টাবে 

অ।গমন করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত অপি-আলল্লাহ্ বুআলী কলন্দরেব 

অন্যতম প্রধান শিষ্ত । কথিত তিনি বাঙলায় সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ 

শ/হের আত্মীয় ছিলেন। ২৪ “দিলীর তখতে তখন ফীরোজ-শাহ আসীন। 

অভিযোগ শুনে তার ভাইপে। শাহ স্বকীকে প।ঠালেন ফৌজ দিয়ে 

পাতুয়ায়।” ২ পা রাজার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি পাণুয়াতে 

আজীবন ছিলেন। শামসুর রহমান চৌধুরী লিখেছেন যে ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে 

সপ্তগ্র।মের র।জ। ত্বদেবেরসহিত যুদ্ধে মুসলমানর বিজন্লী হলেও শাহ্ স্বফ' 

স্বলতান রণাঙ্গনেই শাহাদ।ং বরণ করেন। ২৪ 

হুগলী জেলার পাণুয়ায় পার হজরত শাহ্ স্ফী সুলতানের মাজ।র 

বিদ্যমান ॥। মাজারটি গ্রাণডট্রাঙ্ক রোড-এর ধারে অবস্থিত । ইট-নিমিত গৃহের 

মধ্যে রঙীন বন্ত্র-দ্ধার। আবৃত সে মাজার। এটাই শাহ্ স্ফী সুলতানের 

দরগাহ । দরগাছের সামনে মসজিদ-_টালি দিয়ে ছাওয়!। তার বাম দিকে 

ঈষং জঙ্গল, সামনে বাম দিকে হজরত শাহ্ স্ৃফী স্বলতান হিফজ মাত্রাস!। 

উক্ত মাদ্রাসা ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এখানেই আছে আছ্থুমানে 

খেদ্মাতৃল ইসলাম। প্রধান কার্ধ্যালয়-_-সিনেমাতলা, পাওুয়া। স্থাপিত 

১৩৭৪ বাংল। সাল। দরগাহ্ ও মসজিদ সংলগ্র স্থানে রয়েছে কবরখান। ৷ 

'আম ও অন্যান্য গাছে ছায়াচ্ছন্ন স্থানটি বেশ মনোরম । 
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শাহ্ সুফী সুলতানের দরগাহের বর্তমান সেবায়েত জানাচ্ছেন যে, তার 
নাম সৈয়দ আমীর আলি। তার পিতার নাম মরহুম খোদ! নেওয়াজ । 
তার বয়স আনুমানিক ৫৫ বংসর ( ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে )। তার। স্থানীয় লোক । 
শাহ্ স্বফী স্বলতান এতদ্ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে এলে তাদের পূর্ব 

পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ত্ার। সেই সময় থেকেই পীর শাহ্ স্ৃফী 

স্বলত।নের দরগাহের খাদিম ব। সেবায়েত হয়ে আছেন। 

প্রতি বংসর পয়ল| মাঘ থেকে এখানে এক মাসের মেল। আরম্ভ হয়। 

সতেরই মাঘ পীরের এন্তেকালের দিন। এ দিনে উর্স অনুষ্ঠিত হয় । এঁ সময়ে 

মিলাদ হয়, কোর।ন শরীফ থেকে পাঠ হয় এবং অতিথি সেব। হয়। এখানে 
রোজ সন্ধ]য় ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়!রত কর! হয়ে থাকে । 

হিন্দ্ব ও মুসলিম ভক্তগণ পীর শাহ্ স্থুফী স্বলতানের দরগ।ছে হাজত দিয়ে 
থাকেন। এখানে মোরগ এবং ছাগল হাজত দেওয়। হয়। ভক্তগণ মানত 

হিসাবে দুধ, বাতাসা, ফল, পয়সা ইত্যাদি দেন। তাছাড়। শিরনিও প্রদত্ত 

হয়ে থাকে । উল্লেখযোগ্য যে এখানে কোন প্রকারে গোমাংস ব্যবহার 

নিষিদ্ধ । 

পীর শাহ্ সু স্বলতান, ভক্তগণের নিকট পীরবাব| নামেও সমধিক 
প্রসিদ্ধ। সভক্তি বিশ্বাসে ভক্তগণ মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ করতে বাবার মাকৃবার। 

ধৌত করতঃ অর্থাং সমাধি স্নান করিয়ে সেই "পানি' গ্রহণ করেন। তাতে 

নাকি বু ভক্তের নানাবিধ রে।গ নিরাময় হয়ে থাকে । ভক্তগণ ব্যথ' 

বেদনা, কান প।ক। ইত্যাদি নানাবিধ রে।গ নির।ময়ের কারণেও এই দরগাহ 

থেকে তেল-পড়। শিয়ে ব্যবহার করেন । মুসলিমগণ অপেক্ষ। অধিক সংখ্যক 

হিন্দু পীরবাবাকে ভক্তি করেন। 

র।জপথের অপর পার্খে রয়েছে সুউচ্চ মিনার । উহ। শাহ্ স্বুফী স্বলতানের 

বিজয়-স্তস্ত। তার ভিতরে কোন খোদিত মৃত্তি চিহ্ন নেই। পাশের মাঠেই 
আছে পাশুু রাজার প্র।সাদ ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ | উক্ত মিনারের কালো 

রঙের বিরাট আকারের স্তস্ত এবং দেওয়ালের অবস্থিতি দেখে তার বিশালত্ব 

সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ার সুযোগ থাকে না। মিনার এবং অন্তান্য ধ্বংসাবশেষ 

সরকারের প্রত্ততত্ব বিভাগের তত্ব।বধানে সুরক্ষিত। এর অভ্যন্তরে 

প্রবেশের মুখে বাম দিকে একটি বিরাটাকার পাথরের স্তস্ত আছে। তাতে 

মুত্তি খোদিত ছিল বলে অনুমিত হয়। তার বিশেষ বিশেষ স্থান এমনভাবে 
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ভেঙেছে, ঘ। থেকে কোনটির মৃত্তিচিন্ক নির্দিইটকরণ দুঃসাধ্য বলে মনে হয় । 
অনুরূপ স্তন্ত পাশে মাঠে পড়ে থাকৃতে দেখা! যার। পীরবাবার দরগাহের 

সেবায়েত সৈয়দ আমীর আলী জানান যে, তিনি যখন কিশোর বয়সী, সেই 
সময় ওই স্তস্তট মিনারের অভ্যন্তর মুখে এনে বসানে। হয়েছিল । 

সাশুফি স্বলভান বা পাড়,য়ার কেচ্ছা 

মহীউদ্ধিন ও্তাগর বিরচিত পাঁডূয়ার কেচ্ছ। সম্পর্কে আচার্য্য ডঃ স্বকৃমার 
সেন যা! লিখেছেন ত। বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে, 

ত্রিবেণী অঞ্চলের মৃসলমান-আঘিপত্য বিষয়ক জনশ্রুতির উপর জোবড়া রঙ 

বুলিয়ে শাস্তিপুর নিব।সী মহীউদ্দীন ওস্তাগর কর্তৃক এই কেচ্ছ। রচিত, যার মূলে 

কোন হিন্দী ব| উর্দ: কেতাবের প্রভাব আছে। 

শান্তিপুর নিবাসী মহীউদ্দীন ওস্তাগর রচিত পাষ্টালীর ষে কাহিনী পাওয়! 

যায় তার সংক্ষিপ্ত রূপ ;-- 

পায়! নগরের রাজ| পা । রাজবাটার অভ্যন্তরে ছিল পবিত্র জলের 
কৃশ্ড, যাতে তেত্রিশ কোটি দেবতার অধিষ্ঠান। সে কৃণ্ডের জলম্পর্ণে স্বৃত 
ব্যক্তি জীবিত হৃত। 

তার রাজত্বে পাওুয়ায় ছিল মাত্র পাচ ঘর মুসলমান। 

কাফেরের কাছেতে মোমিন মোছলমান 

বাঘের নিকটে রইত বকরির সমান। 

এছলামের কারবার করিতে নারিত 
করিলে পাগুব-রাজ৷ সাজ। দেলাইত । 

দারুণ দুঃখিত হয়ে মুসলমানগণ পা রাজের হাত থেকে রক্ষ! পাবার 
জন্য গোপনে আল্লার নিকট প্রার্থন। জানালেন । 

একদিন এক মুসলিম-প্রজ! তদীয় পুত্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গোবধ 
করলেন। প্রতিবেশী হিন্দবর। এই ঘটনার কথ৷ জান্তে পেরে এ মুসলিমের 

পুত্রকে হত্য। করলেন। তিনি রাজার নিকট অভিযোগ করলেন। রাজা সে 

অভিযোগ গ্রাহহ করলেন না। তিনি তখন চল্লেন দিল্লীতে পুত্রের স্বৃতদেহ 
নিয়ে । ইচ্ছ। এই যে,_ 

আনিব সঙ্গেতে করি পাগুব-শহরে 
লড়িয়! পাগুব-রাজে দিব ছারখারে। 



শাহ্ মুফী সুলতান ৩৯ 
দিল্লীর সম্রাট ফিরোজ শাহ্ অভিযোগ শুনে ভাইপে। শাহ্ স্বফীকে ফৌছ 

দিয়ে পাঠালেন পাুয়ায়। সফৌজ শাহ সুফী বালুহাটায় এসে তনু 
ফেল্লেন। আরম্ভ হল যুদ্ধ। যুদ্ধ আর শেষ হয় ন|। জীয়ত-কৃণ্ডের 
প্রভাবে রাজার সব নিহত সৈন্য জীবন ফিরে পায়। শাহ্ সুফী রাজার 
সঙ্গে পেরে ওঠেন না । এক বছর যুদ্ধ করে শাহ্ স্বফী হতাশ হয়ে দিল্লীতে 
ফিরবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় নগর ঘোষ নামক এক গোয়ালা-প্রজা 
তশর কাছে এসে জীয়ত-কুণ্ডের রহস্য প্রকাশ করল । নগর ঘোষ নিজে 
মুসলমান হুল এবং যোগীর ছদ্মবেশে র।জার অন্দর মহলে গোপনে গিয়ে 
জীয়ত-কুণ্ডে গে/মাংস নিক্ষেপ করল । এবার জীয়ত-কুণ্ডের জীবন প্রত্যার্পন- 
মাহাত্ম্য বিন হয়ে গেল! রাজসৈন্য নিহত হলে সে আর জীবন ফিরে ন' 
পাওয়ায় রাজ| প্রমাদ গণলেন। কোন উপায় না দেখে রাজ। এবং রাজমন্ত্রীর। 
সপরিবারে ত্রিবেণীতে গঙ্গায় ভবে ম্বত্যু বরণ করলেন। পাতুয়া মুসলিম 
ফোৌজের অধিকারে এল ॥ শাহ্ সুফী এক বির্লাট মসজিদ নির্সান করে 
সেখানেই রয়ে গেলেন আজীবন । 

কাহিনী দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এতে ইসলাম ধর্মের অভিযানের 
জয়গোরব প্রকাশিত হয়েছে । এই অভিযানের স্থানীয় পরিচালক শাহ্ স্থৃফী 
সুলতানের মাহাত্ময-কথাও প্রচারিত হয়েছে। 

পাড়ুয়ার কেচ্ছায় বণিত জীয়ত-কৃণ্ডের অলৌকিক ক্ষমতার তুলন। 
যথাক্রমে গাজী-কালু-চম্পাবতী কাব্য ও পীর গোরাটাদ কাব্যে পাওয়। যায়। 
পাওয়ার রাজ! ও রাজমন্ত্রীগণের সপরিবারে জলে ডুবে আত্মহত্য। কর।র 
ঘটনার তুলন! পাওয়! যায় পীর গোরাাদ কাব্যে, ঠাকৃরবর সাহেবের 
কাহিনীতে, শাহ্ স্বলতান বল্খীর কাহিনী এবং আরে। কয়েকট 
কাহিনীতে । 

মহীউদ্দিন ওন্তাগর পারার রাজ। পাঞ্জুর নাম উল্লেখ করেছেন। এ 
প্রসঙ্গে শামমুর রহমান চৌধুরী লিখেছেন ভূদেব নামক রাজার নাম। ২৪ 
অথচ রাজ। ত্বদেবের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল জাফর খর পুত্র অগওয়ান খখর ; 
তাতে তবদেব নিহত হন। ৫৯ আমর। ছইটি পাওয়ার কথা ইতিহাসে পাচ্ছি। 
তার! যথাক্রমে ত্রিবেশী-পাতুয়া এবং ভ্বরশুট-পাতুয়া। এখানে ভ্রিবেশী-পাওুয়। 
বা ছোট পেঁড়োর কথা বল। হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে বিনয় 
ঘোষ লিখেছেন /_-“ত্বরশুটে পা নামে এক রাজ! ছিলেন ইনি ছিলেন 



৩৫০ ংল। পীর-সাহিত্যের কথ! 

কায়স্থ রাজ! পা দাস। এই কায়স্থ রাজ। ও ত্রিবেণী-পাতুয়ার পা রাজার 
মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় ন।।” আবার ফুরফুরার ইতিহাস ও 

আদর্শ-জীবনী গ্রন্থে গেলাম ইয়াছিন লি -্*হজরত শাহ ছুফি 

সোলতান সাহেব সৈন্তদলকে দ্ুইভাগে টির গালে একদল 

সৈন্যসহ পাুয়া অভিমুখে যাত্র! করেন। অন্যদলকে সেনাপতি ৮৮৬ 
হোছেন বোখারির নেতৃত্বে “বালিয়।-বাসম্ভী” অভিমুখে প্রেরণ করেনীং 
উক্ত হোছেন বোখারির সঙ্গে বাগদী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এখানেও 

বাগদী রাজার 'জীয়ত-কুণ্ডের, কথ! আছে । অতএব মহীউদ্দিন ওস্তাগর 

উল্লিখিত ভ্রিবেণী-পাতুয়ার রাজার অস্তিত্ব এতিহাসিক হলেও সেই রাজার নাম 
বিষয়ে প্রশ্নের সম্তোষজনক সিদ্ধান্ত পাওয়। যায় ন। | 

পাঁড়ুয়ার কেচ্ছ! প্রসঙ্গে ডঃ স্বুমার সেন লিখেছেন,__-“উত্তরবঙ্গে 

মহাস্থানের এতিহা নিয়ে আবহল মজিদ লিখেছিলেন 'ছোলতান বলখি" ।২ 
বল। বাহুল্য, শাহ্ স্বফী স্বলতান এবং শাহ্ সুলতান বলাঁধ এক ব্যক্তি নন। 

ফুরফ্কুর। শরীফের ইতিহাস অংশে দেখ যায় তিনি স্বলতান গিয়া সৃদ্দীনের 
মভিল।য-ক্রমে শাহ্ স্বফী স্বলত।নের সহিত এতদ্অঞ্চলে আগমন করেন এবং 

বালিয়1-বাসস্তীপুরের বাগদী রাজার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। আবার 
শামসুর রহমান চৌধুরীর. বক্তব্যে শাহ্ স্ুলত।ন বলখি প্রাচীন পৌঁপু,বর্ধন 
র[জ্যের রাজধানী পৌপগু,নগর (বর্মন নাম মহাস্থান) নামক জায়গায় 
কিংবদন্তী অনুযায়ী বলাশের রাজ-সিংহ।সন ত্যাগ করে সাধকের জীবন গ্রহণ 
করেন। 

আবদুল মজিদ সাহেবের গ্রন্থ 'ছে!লত!ন বল্খি' ঘম্প্র/প্য। 



সপ্তাতিংশ পরিচ্ছেদ 

শাহ চাদ 

পীর হজরত ইলিয়াস রাজী ওরফে পীর শাহ টাদ রাজী এদেশে ইসলাম ধর্ম 

প্রচার করতে এসেছিলেন । তিনি পীর হজরত গোরাাদ রাজীর নেতৃত্বাধীন 

কাফেলার সহিত সিলহটের দেশ বিখ্যাত পীর হজরত শাহ্ জালাল 

রজীর অনুমতিক্রমে বসিরহ।ট মহকুমার অন্তর্গত বাদুড়িযর়। থানাধীন 
অশধারমানিক গ্রামে জারগীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।৪০ 

পীর হজরত ইলিয়াস রাজী কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ত। জান। 

যায়না; তার বংশেরও কোন পরিচয় পাওয়। যার ন|। আবদুল গফুর 

সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী হনে হয় তিনি আরব ব। পারশ্য ব| এ 

অঞ্চলের কে।নস্থান থেকে আগমন করেছিলেন। আধারমানিক গ্রথমেই 

তিনি এন্তেকাল ব। মৃত্যুবরণ করেন। এই গ্রামেই তার রওজ! শরীফ 

বিদ্যম।ন। তার সেই সমাধির উপর ভক্তগণ এক স্ুরম্য সৌধ নির্মাণ 
করেছেন। সেই দরগাহের সেবায়েতগণের অন্যতম কাজী গোলাম রহমান 

সাহেবের কাছ থেকে জান! যায় ষে উক্ত পীর এতদ্ অঞ্চলে পীর হজরত শাহ্ 

ঠাদ রাজী নামেই প্রসিদ্ধ । বাদুড়িয়া, হাবড়।, বসিরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে 

তার প্রভাব বিস্তুত। পোষ সংক্রান্তিতে তার স্মৃতি উপলক্ষে ওরস হয় । এতে 

মনে হয় এঁ দিনই তীর ম্বতৃর দিন; কিস্ত কোন্ সালে তীর স্ৃত্যু হয়েছিল 

তা জান। যায় ন। | 

পীর হজরত শাহ ঠাদ রাজীর পবিত্র রওজ| শরংফের উপর সেবায়েত ও 

অন্তান্ত ভক্তগণ ইঙ্টক নিখিত যে সৃদ্বশ্ত দরগাহ-গৃহটি নির্মান করেছেন তা 
প্রায় দশ বিঘ! পীরোত্তর জমির মধ্যকার একস্থানে অবস্থিত । সেবায়েতগণ 
প্রতিদিন দরগাহে ধূপ-বাতি দিয়ে থাকেন। প্রতি শুক্রবার সেখানে বহু ভক্ত- 
স্বাত্রীর সমাগম হয়। তার। শিরনি হাজত ও মানত দিয়ে থাকেন। ভক্তণণ 

রোগমুক্তির আশায় স্কুল, তেল, মাটি ও পানি গ্রহণ কয়েন। তার! গাছের 
প্রথম ফল, গাভীর প্রথম দুধ, মিড প্রভৃতি পীরের দরগাহে দান করেন। প্রতি 
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পৌষ সংক্তান্তিতে ওরসের সময় দশ-বারে। দিন ধরে গড়ে প্রায় ছুই হাজার 
জনসমাবেশ হয় । এই সময়ে এখানে মেল।হয়। সেই মেলায় অন্যান্য 

অনুষ্ঠানের সঙ্গে কাওয়ালী গান হয় । উৎসবের এই সময়েও বহু ভক্ত লুট 
দেন। বহু বদ্ধ্য| নারী সন্তান লাভের আশায় দরগাহের গায়ে ইট বুলিয়ে 
থাকেন এবং ইপ্সিত ফল লাভের পর জাাক-জমকের সাথে দরগাহ এসে 

মানত দান করেন এবং সেই ঝৃলানে। ইট খুলে দিয়ে যান। 

পীর হজরত শাহ্ টাদ রাজীর জীবনী ভিত্তিক কোন সাহিত্যের সন্ধান 
পাওয়া যায় না। 

পীর শাহাদ রাজী যেহেতু পীর হজরত গোরাটাদ রাজীর সঙ্ষে এই 
অঞ্চলে এসেছিলেন, তাতে অনুমান কর। যেতে প|রে যে তিনি খৃষ্টায় চতুর্দশ 

শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক । 

অশধারমানিক গ্রামে মাটির নীচে বহু পুরানে। কালের প্রাসাদের 

ভগ্রাবশেষ দেখতে পাওয়1 যায়। এই ভগ্রাবশেষ থেকে অনুমিত হয় ষে 

এখানে কোন এতিহাসিক তথ্য অবশ্যই নিহিত আছে । 

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের পীর 

হজরত হাসান রাজীর নামের অপত্রংশে ব্যবহৃত “সাসান' বা শাহঠাদ আর 

অশধারমানিক গ্রামের শাহটাদ যে একই ব্যক্তি তার কোন প্রমাণ প1ওয়। 

যায় না। আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব তীর গ্রন্থে এ ছুই স্থানের দই 

পীরকে একই ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন নি। 

শাহ চাদ নামধারী আর একজন বিখ্যাত আউলিয়ার নাম পাওয়া যায়। 

ষার মাজার শরীফ আছে চট্টগ্রাম জেলার “পটিয়া, থানার নিকটবতী 

শ্রীমতি খালের তীরে । কথিত আছে যে, তিনি চিরকৃমার ছিলেন এবং দিল্লীতে 

আত্মগোপন করে বাস করতেন । ঘটনাক্রমে তার কেরামত ব। অলোকিক 

শক্তির কথ প্রকাশ পায় । জনৈক শাহজারদী তাকে বিয়ে করতে চান। 

ভখন দরবেশ শাহর্টাদ পালিয়ে চট্টগ্রামে আসেন । কিছুদিন পরে শাহজাদাও 

লোকজনসহ চট্টগ্রামে উপস্থিত হন। তারপর হঠাৎ একদিন সেই দরবেশ 

ইন্তেকাল করেন। তিনি ষোল শতকে জীবিত ছিলেন ৷ ৬৯ 

শাহটাদ দিল্লী থেকে চট্টগ্রামে যাবার পথে আশাধারমানিক নামক গ্রামে 

অবস্থিতি করেছিলেন কিন! জান! যায় লা। অথব। উক্ত দুই শাহ াদ একই 
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ব্যক্তি কিন। তারও কোন প্রমাণ নেই । শেষোক্ত শাহ টাদের সমাধি এই গ্রামে 
আছে বলে মনে হয়ন। | চট্রগ্রামের পীর শ।হ টাদ ষোড়শ শতাব্দীর লোক 
হওয়ায় পীর গে!রা্টাদ ও সমক।লীন পীর শাহ দের চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যকার ব্যবধ।নকে উপেক্ষ। কর। যায় ন। । অতএব কেবলমাত্র নামের মিলগত 
ভিত্তিতে উক্ত দুই পীরকে একই ব্যক্তি বলে মনে করার কোন করণ নেই। 
তবে ষদি চট্টগ্রাম ব| বসিরহাটের অশধারমাণিক গ্রানের যে কেন 

একট পীরস্থানের পক্ষে কাল্পনিক পীারস্থান বলে প্রমাণিত হওয়ার মত 

তথ্য পাওয়| যায়, তবে উভয় পীরকে এক ব্যক্তি বলে মনে করার কোন বাধ! 

নেই । 

নোরাখ।লি জেলার উত্তর হাতিরাতে জনৈক হজরত চাদশ!হ্ সাহেবের 

মাজার শরীফ আছে বলেও জ।ন। যায় । ৬১ 

পীর হজরত শাহ্ৃঠাদ রাজীর কীতিকলাপ বিষয়ক জাবনা ন পাওয়। 

গেলেও এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি লোককথ।! থেকে তার সম্বন্ধে কিছু 

কিছু জানা যয়। সে লোককথাগুলি নিয়রূপ ;__ 

১। ক্লায়মনির দহ 

অশধারমাণিক ন।মক গ্রামের প।শ দিয়ে স্রোতস্থিনী ইচ্ছ মতী প্রবাহিত। | 

গ্রম সংলগ্ন ইচ্ছামতীর এক শাঁখ। এই স্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে । এই 

গ্রামে বাস করতেন এক ত্র।ন্দণ রাজ। | এই অঞ্চলে পীর শত চাদ ইসলাম 

ধর্ম প্রচারার্থে আগমন করলে রাজ। তাঁকে স্বনজরে দেখেন নি। ক্রমান্বয়ে 

প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উক্ত রাজার সঙ্গে পীর শাহঠাদের সংঘর্ষ 

উপস্থিত হয় । অশাধারমাণিক অঞ্চলের রাজ। ছিলেন দক্ষিণের আঅঠারে। 

ভাটির রাজ। দক্ষিণ রায়ের ভক্ত | তিনি দক্ষিণ রায়ের সহায়তায় ভূত-প্রেতকে 

পীরের বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন । পীরের পক্ষেও ছিল তার বাহন বাঘ ও" 

কুমীর। বাঘ ও কুমীর সেই মুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 

হয়। কিস্তু পীরের অলৌকিক শক্তিবলে রাজার পরাজয় ঘটে । রাজা তখনা 

আত্মসম্মান রক্ষাথেঁ সপরিবারে গ্রামসংলগ্র ইচ্ছামতীর শাখ। নদীর মধ্যস্থ 

বাওড়ের জলে ডুবে আত্মহত্যা করেন। রায় উপাধিধারী সেই রাজ'র নাম 

অনুসারে এ বীওড়ের দহের নামকরণ হয়েছে রায়মণির দহ। 
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২। মাচাম ফাটা 

পীর শাহটাদ একজন সাধারণ ফকিরের রূপ ধরে এতদ অঞ্চলের বিভিন্ন 

স্থানে ঘরে বেড়াতেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি আধারমাণিক গ্রামের মধে) 

ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। চল্তে চল্তে দেখতে পান যে একজন চাষী তার ক্ষেতে 

চাষ কাজে ব্যস্ত আছে। সেই চাষী সেখানক।র জমিতে কি ফসল করবে 

পীবের ত। জানবার কৌতুহল হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,_-“কিসের 

বীজ বুন্ছ ভাই ?” 

কৃষকটি ফকির সাহেবের দিকে তাকিয়ে দেখল । সামান্য একট। ফকিরের 

এত খোঁজ নেওয়। কেন। সে তাচ্ছিল্য ভরে বলল,_-“নাটাম-ফাটাম” । 

'নাটাম-ফাটাম” হল একজাতীয় বন্য কাটা-গুল্স,_-য। মানুষের কে।ন 

কাজে লাগে ন|,_-বর" ফসল কর।র সময় এগুলি উৎখ।ত কর্তে বডই 

কৰ্ট হয়। 

তাকে অবহ্লোর ভ।ব পীর শ।হ টাদ বুঝতে পার্লেন। তিনি কেন 

বিরক্তির ভ ব প্রকাশ করলেন না । হনে মনে ঈষং হেসে বললেন,_“তাই 

হে।ক !” এই বলে তিনি সেই স্থান ত্যগ করলেন। 

যথা সময়ে বীজ থেকে যখন চার। বের হল, ছে!ট ছোট চার। দেখে সেই 

চাষী তখনও বুঝতে পারে নি ব্যাপারখান! কি। কয়েকদিন পরে সে দেখল ষে, 

সে ভার।গুলি 'নাটাম-ফাট।মে'র চার! ছাড়। আর কিছুই নয়, এবং সমস্ত 

জঠ্তে ত! নিবিড়ভাবে ছেয়ে ফেলেছে। 

৩। আধার যাণিক 

অশাধারমাণিক গ্রামের রায় উপাধিধ।রী ব্রা্গণ রাজ।র সঙ্গে পীর শাহ্ 

াদ রাজীর দ্বন্্ম দেখ। দিলে প্রথম অবস্থায় রাজ। পীর সাহেবকে কারাগারের 

ষে কক্ষে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন ত। ছিল অন্ধকার-আচ্ছন্ন। প্রবাদ,_পীর 

অন্ধকার কক্ষে আবদ্ধ থাকায় অনুরূপ অন্ধকার নেমে এসেছিল এই গ্রামে । 

অকস্মাং গ্রাম অন্ধকার-আচ্ছন্ন হওয়ায় গ্রামবাসী বিম্মিত হল। কে।ন কারণ 

বুঝতে ন। পেরে তার! হায় হায় করে উঠ্্ল। সাতদিন ধরে গ্রামখানি 

অশধারে ঢেকে রইল । : 

পীর শাহ্ টাদের ভক্তগণ তখন স্মরণ করলেন তাকে । সেই আকৃতিতে 
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সাড়। দিয়ে পীর সাহেব জনৈক ভক্তকে স্বপ্নে বল্লেন,__-"আল্লাহ্ তালার 

নাম স্মরণ করে ফু দাও, আলো ফুটে উঠবে ।” 

নিপ্রাভঙ্গে সেই ভক্ত, ঘটনাটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ল। 
জনসাধারণ অবহিত হলেন এবং পীরের নির্দেশ মত ফু দিতেই দেখ! গেল পীর 

বে অশধার কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন সেখানকার সামান্য একট! ছিদ্র পথ 

বেয়ে উজ্জ্বল অলোর রশ্মি বিচ্ছ;রিত হচ্ছে। সেই আলোর রশ্মির আভাসে 
গ্র।মে যেন ভে।র এগিয়ে এসেছে । 

সেই অভূতপূর্ব ঘটন।র কথায় সকলে বিস্মিত হলেন। রাশীও 

রাজপ্রাসাদের ছ।দ্ থেকে সেই বিচ্ছুরিত অ।লে।র রশ্মি দেখে বিশুদ্ধ হয়ে 
যান। পীরের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে র।ণী তক্ষণাং পীর সাহেবকে 
কারাগার থেকে মুক্ত করার আদেশ দিলেন। প্রহরী ছুটে গিয়ে কারাগারের 

ঘার মুক্ত করে দিল; কিপ্তহায়! পীরতে। সেখানে নেই,_-তিনি অনেক 
আগেই অন্তহিত হয়েছেন । 

পীর শাহ্ টাদের অশধার কারাগৃহে অবস্থানক!লে সেখানে মাণিকের 

শ্যায় উত্তল আলে দেখ। গিয়েছিল বলে এই গ্রামের নামকরণ হয়েছিল 

'অশধার মানিক? । 

পীর হজরত শাহ্ টাদ র।জীর ন|মে হিশ্র-মুসলমান সকলেই অসীম 
শ্রদ্ধাসহকারে দরগাহে শিরনি, হাজত এবং মানত দিয়ে থাকেন। এখানে 
হরিলুটের ন্যায় পীরের লুট প্রদত্ত হয়। জাতি-ধর্্-বর্ণ নিধিশেষে সকলেই 
সন্তান কামনায় ভক্তিসহক।রে তার দরগাহে ইট ঝুলিয়ে দেন এবং ঈশ্সিত 
ফললাভের পর সেই দরগাহে এসে সাড়ম্বরে মানত প্রদান করে যান। 

হা জে দল 



অষ্টব্িংশ পরিচ্ছেদ 

সাতরন পীর 

পীর হজরত সাঁভরন রাজীর মাজার ব। দরগাহ উত্তর চব্বিশ পরগনার 

বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ নামক গ্রামে অবস্থিত। তার সম্বন্ধে বিস্তৃত 

বিবরণ জান। যায় না। আবাল গফুর সিদ্দিকী সাহেব লিখেছেন যে 

হিগুলগঞ্জ (জগ নহে, গু) নামক স্থানে হজরত মোহাম্মদ ফাজিল রাজী নামক 

এক দরবেশ ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্লে আগমন করেছিলেন। হিঙ্গলগঞ্জ নামটি 

হিগুলগঞ্জ নামের অপভ্রংশ কিন। প্রমাণ সাপেক্ষ। 

পীর হজরত সাভরন রাজীর দরগাহটি ইটের তৈয়ারী। দরগাহটি প্রাচীর 

বেহিত। চারিপাশে গুল্পলতায় সমাকীর্ণ। দরগাহ-সংলগ্ন জমির পরিমাণ 

প্রায় দুই-তিন বিঘা । দরগাহের প|শে পুকুরে এবং পতিত জমিতে বিরাটাকার 

কয়েকটি গস্বুজাকৃতি পাথর আছে। পাথরের রঙ কালে! এবং তাতে 

কারুকাধ্য কর।। দরগ!হের গা ঘেষে দাডিয়ে আছে প্রাচীন ইটের তৈরী 

ধ্বংসাবশেষ | ধ্বংসাবশেষটিকে মন্দির বলে অনুভূত হয়। এর গায়ে 
কিছু কিচু কারুকাধ্য দৃষ্ট হয়। লত। পাত। ফুল অঙ্কিত কারুকার্য দেখে 
মন্দিরের গায়ে ইসলামি আদর্শে মৃত্তিবিহীন উক্ত প্রতীক চিত্রের সন্নিবেশ 
ইয়েছিল বলে মনে হয়| স্থানটি গবেষণ! সাপেক্ষ । 

উক্ত দরগাছের সেবায়েত মহম্মদ হারাণ আলি শাহজী (৬০) জান।ন যে, 

তার। বংশ পরম্পরায় পীর হজরত সাভরন রাজীর উক্ত ম|জার-শরীফে 

ধুপ-বাতি দিয়ে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জিয়ারত করে আসছেন। প্রতি বংসর 
বৈশাখ মাসের শেষ শুক্রবারে সেখানে এক দিনের বিশেষ উৎসব হয় এবং 

মেজ। বসে। সে মেলায় প্রায় হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। তাছাড়। 

প্রতি বংসর পোষ-সংক্রান্তিতে উরসের সময়ও হিন্দ্ব-মুমলিম ভক্তগণ 
হাজত, মানত ও শিরনি দিবার প্রতীক-প্রতিজ্ঞ| স্বরূপ ইট বাধেন। 

পীর হজরত সাভরন রাজীর আলোকিক কীন্তিকলাপ সম্পকিত কয়েকটি, 

লোক কথ। হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। 
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»। বালক সেনয় সামান্য 

হি্লগঞ্জের পূর্বব সীমান্ত দিয়ে প্রোতস্থতী ইছামতী মতান্তরে কালিন্দী 

প্রবাহিত|। পীর সাভরন একদিল ভ্রমণ করতে করতে নদীর তীরে উপবেশন 

করেন। তখন তাকে একজন সাধারণ বালকরূপে দেখা গেল। তিনি 

বসে বসে নৌকার আনাগোনা লক্ষ্য করেছিলেন। 

এক সাওদাগর তার সওদ1] বোঝাই বজর] নিয়ে যাচ্ছিলেন উত্তরাভিমুখে । 

বজরাটি তার কাছাকাছি এল। বালক পীর সাভরন হেঁকে তাকে জিজ্ঞাসা 

করলেন,_-“মাঝি ভাই! তোমার নৌকায় কি আছে ?%, 

মাঝি অবহেল! ভরে বালককে প্রশ্নের কোন জবাব দিল ন|। বালক 

আবার প্রশ্ন করলেন। সওদাগর বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন,_-“লতা-পাতা 

আছে।'? 

সওদ। বোঝাই বজর। সেই বালককে অবজ্ঞ! করে এগিয়ে চলল । কিয়দ্দুর 

যাওয়ার পর জনৈক মাঝির নজরে পড়ল যে নৌকায় যে সব মাল-পত্র ছিল 

তা নেই,__সেই সব জায়গায় আছে শুধু লতা-পাতা। সংবাদ গেল 
সওদাগরের ক।নে। সওদাগর হলেন বিস্মিত, হলেন নির্বাক । তিনি বৃঝতে 

পার্লেন, প্রশ্নকত। সেই বালক সাধারণ বালক নয়। সওদাগর বজা 

'ফেরাতে নির্দেশ দিলেন। ফিরে এল নৌকা হিঙ্গলগঞ্জে । নদীর তীরে 

অনুসন্ধান করলেন সেই বালককে । কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। 

সওদাগর বজর! থেকে নেমে প্রবেশ করলেন গ্রামে, _জিজ্ঞ।স। করলেন 

সামনের গ্রামবাসীকে । গ্রামবাসী অনুমান করলেন--এ বালক নিশ্চয় 

জাগ্রত পীর সাভরন। লোকের পরামর্শক্রমে সওদাগর গেলেন পীরের 
আস্তানায় । পীরকে প্রণতি জানালেন, প্রার্থন। করলেন মাজন।। প্রতিজ্ঞ 
করলেন,__ আর কখনও সামান্যকে সামান্ত-জ্ঞান করবেন ন।,__অসামান্তরূপেই 

সম্মান করবেন। পীর সাভরন আশুতোষ । সওদাগরকে তিনি মাজ্না 
করলেন। বজরার লতা-পাত। রূপান্তরিত হল যথাযথ পণ্যসম্ভারে । সওদাগর 

পুনরায় পীরকে প্রণতি জানিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। 

২। হ্বীর1-জিরা 

হিঙ্গলগঞ্জে নাকি এক কালে বাস করত দুই জন বারবণিত। | নাম তাদের 

যথাক্রমে হীর। ও জির!। তার! বড় দাস্তিক। সাধারণতঃ তারা. পুরুষ 



৩৫৮ বাংল। পীর-্সাহিত্যের কথা 

মানুষকে অবজ্ঞা করত। ফকির বেশধারী আত্মভোল! পীর সাভরনকেও 

তার মান্য করত ন।। 

একবার পীর সাহেব আপন মনে রাস্তার ধারে বসেছিলেন । হীর। ও 

জির। সেই পথে কোথায় যেন যাচ্ছল। পীরের দিকে ফিরে তার! নানরূপ 

কুংসিং অঙ্গভঙ্গী করছিল । ওদের মধ্যে একজন মন্তব্য করল পীর সাভরনকে 

লক্ষ্য করে,__“হিজড়ে”” অর্থাৎ নপুংশক। 
পীর সাহেব তাদের দিকে তাকালেন না কিন্তু অবজ্ঞা-সৃচক মন্তব্য শুনে ক্ষুব্ধ 

হলেন এবং দৃঢ়চরিত্র পুরুষ হিসাবে তাদের পথ এমন ভাবে অবরে।ধ ব'রলেন 

যাতে তারা তাদের গুরুতর অপরাধের কথা বুঝতে পেরে লঙ্জিত হল। 

তার! তৎক্ষণাং পীরের নিকট অবনত মস্তকে ক্ষমা প্রার্থন। করল। 

পীর সাভরন আশুতোষ । তিনি ক্ষোভ সংবরণ করলেন এবং ক্ষম] 

করলেন । 

পরবর্ভী জীবনে হীর। ও জির! তাদের জীবনধার। পরিবর্তন করে এবং 

আজীবন পীরের সন্নিধানে পবিভ্রভাবে জীবন যাপনের সাধনায় আত্মনিয়ে!গ 

করে। 

হীরা ও জির।র কবর স্থান আজে এই গ্র।মেই পরিদৃষ্ট হয়। 

৩। পীরের তৈজস পত্র 
হিঙ্গলগঞ্জ গ্রামে সাভরনের নামে একটি পুকুর আছে। অনেক দিন 

আগের কথ।। পুকুরে নাকি অনেক তৈজসপত্র, যেমন-__থাল।, বাসন, হাড়ি, 
কড়াই, £।ত।, খুস্তি, জগ, ডেকচি প্রভৃতি ছিল। পুকুরের কোন এক গুপ্তস্থ!নে 

সে সব থাকত । 

গ্রামবাসী কারে। বাড়ীতে ব। বারোয়ারী কোন অনুষ্ঠানে যখন উক্তরূপ 

তৈজসপত্রের গুয়োজন হত তখন গৃহকর্তা অথবা পাড়ার মোড়ল ব। নেত। 

শুদ্ধ বসনে, শুদ্ধ মনে সন্ধ্যায় পীরপুকুরের ধারে একাকী আসতেন এবং প'রকে 

উক্ত অনুষ্ঠানের সফলতার আশীর্বাদ ল।ভের জন্য ভক্তিপূর্ণ নিমন্ত্রণ জানাতেন। 

সেই সাথে তিনি অনুষ্ঠ।নের জন্য য়োজনীয় তৈজসপত্রের প্রার্থন। করতেন । 
পর দিন প্র1ত£ক!লে শুচি-দ্রিগ্ধ হয়ে কিছু লোক পুকুরের ধারে যেত এবং 

তার সেখানে গুয়োজনীয় তৈজসপত্র প্রাপ্ত হত। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সে সব 

তৈজসপত্রর পরিষ্কার-পরিচ্ছম্ম করে সন্ধ্যকালে পীর পুকুরের জলে ডুবিয়ে রেখে 

আসতে হত। ূ 
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পরবর্তীকালে কোন্ এক ব্যক্তির অশৌচ আচরণের কারণে সে স্ব 
তৈজসপত্র নাকি আর পাওয়া! যায় ন।। 

৪।॥ একর পাপে দশের সাজা 

এক মদ্যপায়ী উন্মত্ত অবস্থায় একট। খালি মদের বোতল নিক্ষেপ করে 
হিঙ্গলগঞ্জের পীরপুকুরে । পুকুরের পানি হয়ে যায় অপবিত্র! গ্রামের লোক 
অজ।স্তে সেই পুকুরের পানি ব্যবহ।র করে ব্যাপকভ।বে আক্রান্ত হয় কলের৷ 
রোগে । তেরে। জন লে।কের স্বৃত্ুও ঘটে তাতে । 

গ্রামবাসী হতচকিত হল। তার। অসহায়বোধে পীরের নিকট গেল। 

পীর জানালেন সেই মদ্যপায়ী কর্তৃক পুকুরের পানিতে নিক্ষিপ্ত মদের খালি 
বোতলের কথা । 

তখন মদ্যপায়ী গ্রামবাসী কর্তৃক ভংসিত হল। তার। শরণ নিল পীরের । 
তার! এরূপ গঠিত কাজ আর ন। করার প্রতিশ্রুতি দিলে পীর আপন।র 
অলো।কিক শক্তিতে পুকুরের পবিভ্রত। ফিরিয়ে আনেন,_ফিরে আসে গ্রামের 
শান্তি । 



উনত্রংশ পরিচ্ছেগ 

সাহান্দী সাহ্বে 

পীর হজরত সাহান্দী রাজীর আক্তান| উত্তর চব্বিশ পরগণ| জেল!র 
বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার অন্তর্গত বাকড়! নামক গ্র।মে। তার 
জন্ম তারিখ, জন্মস্থান, স্বত্যু তারিখ প্রভৃতি অজ্ঞ/ত। তীর কর্মধারার বিস্তুত 
বিবরণ পাওয়া যায় ন'। তার প্রভাবাধীন এলাকা বেশ অনেকদূর 
পধ্যস্ত পরিব্যাপ্ত । 

পীরের দরগাহ-গুহের দেওয়াল ইটের তৈরী, উপরে খড়ের চালের 
"আচ্ছাদন । স্থানটি দেখতে একটি ছোট তপোবনের মতন । ছোট কয়েকটি 

বাঁশ ঝাড় রয়েছে এক পাশে । দরগাহটি বজ্রবাট্রুল, অশ্ব্থ, জাঁম, গাব, শিরিষ 

প্রভৃতি গাছের ছায়ায় আচ্ছন্ন । দরগাহ সংলগ্ন পীরে।ত্তর বলে কথিত জমির 

পরিমাণ প্রায় তিন-চার বিঘ।। দরগাহের সমাধ বলে চিহিন্ত বিস্তুত স্তস্তের 

গায়ে বেশ কয়েকটি গত রয়েছে । তার মধ্যে নাকি আছে বিষধর সাপ। 

দরগাহের দক্ষিণাংশে রয়েছে বনবিবির 'থ1!ন' এবং উত্তরাংশের মাজারটি পীর 

হজরত সাহান্দী রাজীর ছে!ট ভাই-এর মাজার বলে কথিত । এখানেই আছে 

সাহান্দী পীরের নামে একটি পুকুরও । 

দরগাহ্র অন্যতম সেবায়েত মোহাম্মদ হাবিল সরদারের ৬০) কাছ থেকে 

জান! যায় তার বনৃপুরুষ পুর্বের “ভ্রমর? কিংব! "সদাই' নামক জনৈক ব্যক্তি 

বাকড়। নামক উক্ত গ্রামে এসে বসতি হ্থ।'পন করেন। তখন এখানে ছিল 

শভীর জঙ্গল। তিনি জঙ্গল কেটে আবাদ করতে গিয়ে এই মাজার বা 

কবরস্থান দেখতে পান। সেই দিন শেষে রাত্রে স্বপ্নে পীরের পরিচয় পেয়ে 

পরের দিন থেকে দরগাহছের সেবার ভার গ্রহণ করেন। তাদের বংশ 

তালিকায় সদাই সরদার, ছল“ভ সরদার প্রভৃতি নাম থেকে অনুমিত হয় যে 

এ*র। মূলতঃ হিন্দ ছিলেন। কবে কিভাবে তা র। ম্সলিম হয়েছিলেন ত। 

জান! যায় ন।। খৃহটীয় বিংশ শতাব্দীর সত্তর শতকে এই বাঁকড়। গ্রামে তাদের 

নবম পুরুষ চলছে । অতএষ্ষ পীর সাহান্দী সাহেবের মাজার শরীফ ট যে প্রায় 
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ছুই শত বছরের বেশী প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। সেবায়েতগণ প্রতিদিন 

নিয়মিতভাবে পীরের মাজারে ধূপ-বাতি দিয়ে জিয়ারত করেন। হিন্দৃ- 

মুসলমান ভক্তগণ পীরের দরগাছে দুধ, ডাব, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মানত প্রদান 

করেন। রোগমুক্তি ব! মঙ্গল কামনায় ভক্তগণ এ সব মানত করে থাকেন। 
তাছাঁড়! হাজত এবং শিরনিও প্রদত্ত হয়ে থাকে । অনেক রমণী সম্ভান কামন! 

করে দরগাহের চালে ইট বাধেন। অনেকে ইপ্সিত ফল লাভ করে পীরের 

'থানে? “হত্য।”-_ দিয়ে থাকেন। হত্য।-দানকারীগণকে সেবায়েতগণ সেবা 

শুশরষ! করেন। 

প্রতি শুক্রবারে সাহান্দী সাহেবের দরগাহে বহু ভক্তের সমাগম হয়। এ 

দিন তার! হাজত, মানত ব! শিরনি প্রদান করেন। ইদ্ুজ্জোহ।, বকর্ঈদ, 
ফ1তেহা ইয়াজদহম্ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এখানে যথারীতি উদ্যাপিত হয়। তখন 

প্রতি অনুষ্ঠানে প্রায় চার-পাঁচ হাজার লোকের সমাবেশ হয় । তাছাড়া প্রতি 

বৎসর পয়ল। মাঘ তারিখে পীরের উরস উপলক্ষ্যে বিশেষ উৎসব ও মেলা হয় । 

বিশেষ অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থ!কেন। 

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হয়ে 
থাকে তাদের মধে) নিম্নলিখিত অনুষ্ঠীন-রীতিটি উল্লেখযোগ্য 2 

১। ফুলের পতন- পারের দয়া 
পীরের দয়। যে লাভ করবে তার মতন ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতী আরকে 

আছে! ঈপ্সিত ফল লাঁভ করতে তাই পীরের দয়া আগে চাই। পীরের 

দয়। পাওয়া গেল কিন। আগে বুঝতে গেলে দয়াপ্রার্থীকে কিছু কৃচ্ছৃসাধন 

করতে হয় । 

প্রতি শুক্রবার একটি বিশেষ দিন। দয়াপ্রার্থী ভক্ত এ দিন দরগাহে উপস্থিত 

হয়ে তার মনোবাসন। সেবাঁয়েতের নিকট ব্যক্ত করেন। ভক্তকে ফুল ও 

পরিচ্ছন্ন কল!-পাতা আনতে হয়। দৃপুরের দিকে বনু ভক্তের সমাগম হয়। 

ভক্তগণকে সাধারণতঃ ঘযাত্রী” বলে। সেবায়েত দুপুরে উপস্থিত হয়ে পীরের 

সমাধিস্থানের একপাশে একটি ইটের উপর কল।-পাত। রাখেন। সেই কলা- 

পাতার উপর রাখেন যাত্রীর দেওয়া ফুল। সে ফুলের ওপর আবার একটা 

কল।-পাত। দেওয়৷ হয়। সর্বশেষে সে পাতাটও আর একখানি ইটের দ্বারা 

ঠাপ দেন। পাশেই যাত্রী আপনার কাপড়ের অশচল বিছিয়ে বসে থাকেন 



৩৬২ বাংল। পীর-সাহিভ্োর কথা 

পীরের দয়ার গ্রতক চিহ্ন সেই চাঁপা দেওয়] ফুল পাওয়ার জন্য । এবর 
যাত্রীকে ধৈধ্য পরীক্ষা দিতে হয়। 

যার ভাগ্য সত্বর সুপ্রসন্ন হয় তার ফুল তাড়াতাড়িই পড়ে । কখন ব। ছৃ'তিন 
ঘণ্টাও দেরী হয়। পীরের আলোকিক শক্তিতে সেই চাপা-দেওয়া ফুল 
ইটের ওপর থেকে গডিয়ে নীচে এসে পড়ে । যাত্রীগণ তখন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । 

সেবায়েত ফুলটি যাত্রীর অশচলে দিয়ে দেন। যাত্রী ফুলটি তখন পরম 

ভক্তিভরে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে অশাচলে বেঁধে নেয় । ফুল ধুয়ে সেই পানি 

গ্রহণ করলে ঈপ্সিত ফল যথা,__ রোগমুক্তি, সম্ভানলাভ প্রভৃতি লাভ হয় বলে 

অনেকের বিশ্বাস। প্রথম দিন ফুল ন! পড়লে যাত্রীকে পরবর্তী অনুষ্ঠান- 

দিবসে ঠিক একই ভাবে অপেক্ষ। করতে হয় । 

পীর সাহান্দী সাহেব সম্পর্কিত কয়েকট আশ্চর্য্য লোককথ! বাঁকড'- 
হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে পুচলিত আছে । 

১। ফকিরের গাছতল। 

স্থানীয় এক ধনবান ব্যক্তি । নাম ত।র গোলাম রহমান। জীবনে তিনি 

অনেক কাজ করেছেন। যে ভাবেই হোক লোকে তার নাম করে। 

স্বতরাং পীর সাহান্দী সাহেবের ন|মে কিছু খয়রাতি তে! করা চাই। ত।ই 

তিনি ঘোষণ| করলেন যে পীরের সমাধি সংস্কার করে দেবেন। 

পীরের সমাধিটি আছে গছের তলায়। সামাশ্বা খুঁটির ওপর খডের 

চালের নামমাত্র আচ্ছাদন । গোলাম রহ্মানস্থির করলেন যে দরগাহুটি 

পাঁক। করে প্রাসাদের মতন করে দেবেন। 

রাজমিন্ত্রী নির্দিষ্ট কর। হল। ঠিক কর।হল তার সহযোগী মজুর । 

যথোপযোগী ইট সংগুহীত হল। ঘটনাটি গ্রামে গ্রামে রটন৷ হয়ে গেল। 

নির্দিষ্ট দিনে রাজম্স্ত্রী এল, এল তার সহযোগী আর এল গ্রামের অনেক 

ভক্ত সেই কাজে সহায়ত। করতে । কাজ আরম্ভ করার উদ্যোগ নিতে গিয়ে 

ঘটে গেল আর একটি অন্তত ঘটন!। 

গোলাম রহমান ছুটতে ছুটতে দরগাহে এসে প্রথম কথ! বল্লেন,_-“বন্ধ 

কর কাজ ।” 
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কি ব্যাপার! গোলাম রহমান গতরাত্রে স্বপ্নে দেখা বৃতাত্ত সকলকে 

শোনালেন। পীর স্বপ্নে তীকে বলেছেন,_“আমি খোদ।র সেবক, আমি 

ফকির, ধশ্বর্যয আমার জন্য নয়। কুড়ে ঘর গ।ছের তলাই আমার উপযুক্ত 

স্বথান।*' 

পীরের কথা গোলাম রহমানের কাছে শুনে সকলে বিস্মিত হল। সত'ই 

তে।, পীর কত মহান। 

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহ তাই গাছতলায় কুষ্ড়ে ঘরেই আছে, 

প্রাসাদ আর হল ন।। 

২। অসওগত গাজী 

বাড়া গ্রামের সওগত গাজীকে এ গ্রামের লে।ক ব্যতীত কয়জনে চিন্ত। 

সে চেন! হয়ে গেল একট! ঘটনায় । 

সওগত গাজী ত!র মাকে মোটেই শ্রদ্ধ। করত ন।। এমনকি মাঝে মাঝে 

মাকে প্রহার করত । একদিন কি একট। ঘটনায় তার মাথায় খুন চেপে যায়। 

মার্তে মার্তে শেষ পর্যন্ত সে তার মাকে মেরেই ফেলে । চারদিকে হৈ-চৈ 

পড়ে গেল। 

কিছুদিন যেতে ন। যেতে সওগত কি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হল। 

কত কবিরাজ, কত ডাক্তারের শরণ নিল সে। সবাই জবাব দিয়ে দিজেন,_ 

অন্য জায়গায় দেখ, দেখ তোমার ভাগ্য । 

সওগতের মন বল্ছে, এ ত।র মাতৃ-হত্য।র শাস্তি। লোকে বলছে-পীর 

সাঁহ।ন্দী সাহেবের জায়গীরের মধ্যে এত বড় অন্যায় কাজ। এশান্তির ক্ষমা 

নেই। 

রোগ যন্ত্রণায় সওগত কাতর । উঃ! এমন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। 

পীরের কাছে সে কোন্ মুখে ক্ষমা প্রার্থন। কর্বে। 

ন।, আর পারা যায় না, আর সহা কর! যায় ন। সেকাদৃতে কাদতে, 

চীংকার করতে কর্তে ছুটে দরগায় এসে আছাড় থেয়ে বল্ল, হে পীর, 

আমার স্বৃত্যু দাও, আমায় ক্ষমা কর, আমায় মার্জন৷ কর, ইত্যাদি । 
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দিন গেল, রাত গেল, আবার দিন গেল, রাত গেল। কত কাকৃতি- 

মিনতির পর পীর স্বপ্রধোগে বললেন,_-“তোর মায়ের কবর ধৌত করে সেই 

পানি কিছু খাবি।” 

সওগত গ্রাজী ভক্তি ভরে তাই কর্ল। কিছুদিন পরে সে রোগমৃক্ত হল 
বটে কিন্তু সে অল্পদিনেই স্বত্যুমুখে পতিত হল । 

৩। সাপ, না মাগুর মাছ 

কে একজন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে ৷ পীরের প্রতি তার 

বিশ্বাস তেমন নয়। ডাক্তার, কবিরাজের শরণাপন্ন হল সে। কিছু তো 

তাতে হল ন।। গেল হাসপাতালে এবং তেমন কিছু উপকার হচ্ছে না দেখে 

এল পালিয়ে । এবার শুধু পীরের দরগায় ষেতে বাকী । 

পীরের দরগাহের কোন ওষধ একবার খেয়ে দেখলে হত। কত লোক 

নাকি উপকার লাভ করে। একবার দেখা-ই যাক ন। কেন, সে মনে মনে 

বল্ল। 

একদিন ভোরে, তখনও কিছু অশধার আছে। এ ব্যক্তি পীরের নাম 

ম্মরণ করে একাগ্র মনে গেল দরগাছে। তখন তার মনে কি এক অলৌকিক 

শক্তি ভর করেছে । দরগাহে যা পাবে তা এনে সে পীরের নাম ম্মরখ করে 

খেলে তার রোগ সেরে যাবেই যাবে-__ এমন দ্ব় ধারণা হল। 

সেকি। দরগাহেরু উপর একট। ছোট সাপ ঘোরাঘুরি করছে! দোহাই 
পীর সাহেব! যাথাকে কপালে! তীব্র মনোবল নিয়ে সে ধরে ফেলল 

সাপট । তাকে আন্ল বাড়ীতে । এটিই সেরান্ন করে খাবে । চাপ] দিয়ে 

রাখল চুপড়ীর দ্বার] । 

দুপুরে সেই সাপ কাট্বার জন্য চুপড়ী খুলে তো অবাক! কোথায় গেল 
সাপ! এযেমাগুর মাছ। 

উক্ত ব্যক্তি সেই মাগুর মাছ তরকারিরূপে ভাতের সঙ্গে খেয়ে সম্পূর্ণরূপে 

রোগমুক্ত হয়েছিল। 

পীর সাহান্দী সাহেবের দরগাহে শ্রন্ধা নিবেদন পদ্ধতিতে হিন্দ্ব সংস্কতি ও 

মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণ কিভাবে হয়েছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে। 
যথ। 
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গাজনের সময় শিবের মাথায় ফুল দান করার হ্যায় দরগাহে ফুল 

দানের প্রথা! আছে ॥। শিব-ভক্তগণের ন্যায় পীর ওক্তগণ ভক্তিভরে 

ফ্ুলধোয়৷ জল ব্যবহার করেন। 

তারকেশ্বর-শিব ব। অন্যান্য হিন্দ্র সংস্কৃতির ন্যার পীরের দরগাছে 
“হুত্য।? ব। 'ধর্ণ।' দিবার প্রথ। প্রচলিত । 

কালী মন্দিরের ব। শীতল। মন্দিরের ন্যায় এই দরগাহে ইট ব। ঢেল। 

ধাধার প্রথ। আছে । সাধারণতঃ সন্তান কামনায় এ্রবূুপ কর! 

হয়ে থাকে । 
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হাসান গার 

পীর হজরত হ।সান রাজী বাইশ আউলিয়ার একজন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম 

বঙ্গে ইসলাম ধর্্ গ্রচার করতে এসেছিলেন । পীর গোর।দ এই ধর্ম গচারক 

দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পর হাসান ইসল!ম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পন 

বসিরহাট মহকুমার হাসন।বাদ অঞ্চলে । হাসন।বাদ গ্রাম সংলগ্ন হরিপুর ন।মক 

গ্রমেই রয়েছে তার মাজার ব| দরগাহ । ত।র সম্পর্কে বিস্ত.ত বিবরণ প।ওয়। 

যায় না। 

হরিপুর গ্রামে অবস্থিত পীর হাসান রাজীর দরগ|হের অন্যতম সেবায়েত 
নোহাম্মম আজিবর মোল্ল। জানালেন যে সেখানকার পীরের নাম “স।সান 
পর” । কেহ মন্তব্য করলেন "শাহ্ টাদ' পীর ।মনে হয় "হাসান" শব্দটি উচ্চারণ- 

ভ্রশে “স।সান' হয়েছে। তিনিই এতদ্ অঞ্চলে পীর ঠ।কুর নামে সমধিক 

পরিচিত। 

পীর ঠাকুরের মাজার সংলগ্ন প্রায় আট বিঘ। জমি পীরে!ত্তর আছে। 

সমাধির উপর ইটের তৈরী দরগাহ-গৃহ। মোহাম্মদ আবেদ মোল্ল। প্রমুখ 
দরগাঁহের সেবায়েত কর্তৃক এখানে নিয়মিত ধৃপ-বাতি প্রদত্ত হয়। প্রতি 

বৎসর মাঘ মাসের প্রথম দিকে উরস উপলক্ষ্যে মেল। বসে। পীরোত্তর 

জমির উৎপন্ন ফসলের অর্থে জনসাধারণের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ কর। হয় । 

হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ পীর ঠাকুরের দরগাহে হাজত, মানত ও শিরনি দিয়ে 

থাঁকেন। পীরের নামে গ্র।মের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামকরণ কর। হয়েছে। 

পীর হাসান, কি পীর সাসান, কি পীর শাহ্ ঠাদ, কি পীর ঠাকুর_- 

এ নিয়ে অনেক মতের মধ্যে আব্দূল গফ্কুর সিদ্দিকী সাহেবের বক্তব্য নিয়ে 
কিছু আলোচন। কর। যায় । সিদ্দিকী সাহেব, পীর হাসানকে হাসনাব।দের 
পীর বলেছেন। অনেক অনুসন্ধানেও হাসনাবাদে পীর হাসানের কোন স্মৃতি 

চিহ্ন পাওয়! গেল ন। | হরিপুর গ্রামটি একেবারেই হাসনাবাদ গ্রাম সংলগ্র। 
একক।লে যে হরিপুর ছিল হাসনবাদেরই অংশ এমন অনুমান একেবারে 
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ত্রস্ত নয়। ত। ছাড়া হরিপুর তে। হাসনাবাদ থানারই অন্তর্ভুক্ত । সিদ্দিকী 

সাহেব যখন এতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করছেন বলে দাবী করেন তখন 
তার এতিহাসিক পুস্তককে নস্যাৎ কর। যায় ন|। 

পীর ঠাকুর সম্পর্কে কয়েকাট লোক কথা উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে । 

তাদের মধ্যে ছুটি লোককথ এইরূপ ;__ 

১। বাঁকা ম্বখী 

একবার একদল বেদে" অর্থাং যাঁষাবর এল হরিপুর গ্রামে। তার। তার 
ফেল্লে দরগাহের অশ্ব্থ তলায় । সেখানে তাদের দ্বার। অশোচ আচরণও হয় । 

পীর ত। সহ্য করেন। কে।ন ভক্ত ত।দেরকে সেরূপ করতে মান! করেছিল । 

নেদের মান। তার। শেনেনি। ফলে একব।র একট। গুরুতর ঘটন! ঘটল । 

এক বেদেনীর খুব নেশ। তামাক পোড়।র গুড়| মুখে নেওয়। | তামাক 
পুড়িয়ে এবং সেই স।থে অন্য গাছের প।ত। পুড়িস্রে হটে। এক সঙ্গে মিশিয়ে 
ব্যবহার করতে হয়। বেদেনীর তামাকপে।ড়। রাখার পাত্রট ছে।ট। তার 
ত।মাক পোড়।র গুড। কিছু বেশী হয়েছে । বেশী গুড়। রাখার জন্য অশ্ব 

গ।ছ থেকে পাত। ছিডল সেই বেদেনী। আর যাবে কোথায় । পারের 
কোপ পড়ল তার ওপর। সেই প।তার গুড। নিয়ে যেই সে মুখে দিল 
অমনি বেঁকে গেল তার মুখ। তার সেকি নিদারুণ কষ্ট! ছটফট: করে 
বেড়াতে লাগল সে। 

গ্রামবাসী একজন এসে শুনলেন সব বৃত্াস্ত। তিনি বল্লেন,__“কেন, 

তোমর| তে। পারকে গ্রাহ্য কর ন।। এবার বোঝ ঠ)।লাখ।না 1” 

বেদেনী, বেদেনীর স্বামী, বেদেদের সরদার আছাড় খেয়ে পড়ল পারের 

দরগায় । অনেক কান্নাকাটি কর্ল, ক্ষম! প্রার্থন। করল তার।। মাপ চাইল 
তার! সকলের কাছে। 

পীরের দয়। হল ত।দের ওপর । কয়েক দিনের মধ্যে বেদিনী নিরাময় হল । 
তার! পারের থানে শিরনি দিয়ে সদলে স্থানান্তরে চলে গেল। তই সেই 

বেদিনী সকলের নিকট 'বাক। মুখী* নামে সমধিক পরিচিত । 
শুধু উক্ত বেদিনী নয়। হরিপুর গরমের জনৈক মহম্মদ আকৃকাজ আলি 

এ ধরণের অপরাধের জন্য শাস্তি পায় এবং শেষে ক্ষণ। প্রার্থন। করায় পীরের 
'দয়ায় নিষ্কৃতি লাভ করে। 



৩৬৮ ব।ংল। পার-সাহিতে;র কথ। 

২। কবরের কলিকায় আগুনের শিখা 

পীর ঠাকুরের দরগায় ধৃপ বাতি দিয়ে প্রতিদিন জিয়ারত কর। হয় । 

এখানে বাতি জালাবার একট! বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ভক্তগণ প্রদীপ 

জ্বালিয়ে বাতি দেন। জলন্ত প্রদীপ মাজারের উপর রাখ। নিষেধ । শুধু 

কলিকার উপর প্রদীপ বসিয়ে সেটি সবশুদ্ধ কবরের উপর বসানে! যেতে 

পরে। 

ভক্তগণ প্রদত্ত সেইরূপ অনেক প্রদীপ সেখানে জম হয় । আশ্চর্য ঘটন। 

এই যে মাঝে মাঝে পডে থাক! সেই কলিকায় আকস্মিকভাবে আপনিই 

আগুন জলে ওঠে । এইন্ধপ আগুন জ্বলে ওঠাব অর্থ নাকি জাগ্রত পীরেব 

নিদর্শন শিখা । 
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পীর হজরত হায়দর রাজীর আস্তান! ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার 
বারসত মহকুমার হাবড়! থানাধীন একটি গ্রথমে। খাঁটুর।-গে।বরডাঙ্গার 

নিকটবর্তাঁ উক্ত গ্রামের নাম হায়দাদপুর। মেদিয়। নামক গ্রাম-বেন্টিত 
কঙ্কন।-বাওড়ের দক্ষিণ-পূর্বে হায়দাদপুরে পীর হায়দরের দরগাহ চিহ্নিত স্থান 
আজে বিদ্যমান। 

পীরের দরগাহ-স্থানে কয়েকটি গুল্পলত। আছে । পতিত জায়গার পরিঘাণ 

প্রায় বিঘাখানেক। অনেক ভক্ত সেখানে হাজত, মানত ও শিরনি দেন । 

উক্ত পারের দরগাহে নাকি পূর্বে ধূপ-বাতি প্রদত্ত হত । 

কন্ধন-বাঁওড় মূলতঃ যমুন। নদীর অবরুদ্ধ অংশ বিশেষ । কন্কনা-বেঞ্টিত 
ভূভাগের রাজ। ছিলেন রত্রেশ্বর রায়। পার হায়দর ইসলামেব্র আদর্শ 
প্রচারের সময় রাজ। রতেশ্বর রায় কক বাধাপ্রাপ্ত হন। ফলে উভয়ের মধ্যে 

সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষের শেষ পরিণতিতে রাজ। বত্রেগ্বর পরাজিত 

হন। পলায়ন ব্যতাত উপায় নেই দেখে রাজ! যতদূর সগ্তব ধনরত্ত নিয়ে 
জলপথে রাজ্য ত্য/গে মনস্থ করেন। কিন্তু কঙ্কন।র সঙ্গে তখন কোন নদীর 

যোগ ছিল ন|। উপায় ন। দেখে রাজ। বিলম্ব ন। করে কন্ধন! থেকে যমুন। পব্যস্ত 
খাল কাটিয়ে নিলেন এবং সেই পথেই নৌকা যোগে প্রস্থান করলেন। শোনা 
যায় তিনি নাকি সপরিবারে জগন্নাথ ক্ষেত্রেই গিয়েছিলেন । রাজ। রতেম্বরু 

রায় ক।টিয়েছিলেন বলে উক্ত খালের ন।ম হয়েছিল রত্রাখ'লির খাল । কারে 

মতে রাজ। রত্েশ্বর কঙ্কন।-বেষ্টিত রাজ্যের রত্ুসম্ভ।র শূন্য করে নিয়ে যে খাল 
দিয়ে দেশত্যাগ করে 'ছলেন সে খালের নাম হয়েছে রত্র।খালির খাল।॥ 

কঙ্কন! নামকরণের অনুরূপ আরে! প্রবাদ প্রচলিত আছে। রাজ্যের রাণীর 

হাতের কঙ্কন স্লানকালে ব। নৌ-বিহারকালে এ জলাশয়ে পড়ার জন্য কঙ্কন! 
-২৪ 



৩৫০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ। 

লাম হয়েছে । মতান্তরে কঙ্কনের হ্যায় বাওড়টি গোলাকৃতি বলে তার নাম 

হয়েছে কম্কন। । 

পীর হায়দর কোথা থেকে আগমন করেছিলেন তা নিশ্চিত করে কোথাও 

বল। হয়নি । কারে! কারো বক্তব্যে মনে হয় বগাদলের অত্যাচারে রাজা 
রত্রেশ্বর দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন। পীর হায়দর নাকি রাজার দেশত্যাগের 

কথা শুনে তাকে দেশত্যাগ ন। করতে অনুরোধ জ।নান এবং যাত্রাপথ পরিবর্তন 

করে স্বদেশে ফিরে আসতে বলেন। 

পীর হায়দর ব1 হৈদর প্রসঙ্গে একন্থ!নে বল। হয়েছে ; রাজ! রত্রেশ্বরকে 

উপলক্ষ করে পীর হৈদর আপন ক্ষমত। জাহির করেন। জনশ্রুতি যে,__ 

কঙ্কন। তুদ বোইত 'মেদিয়1' গ্রামের রাজার নাম ছিল রত্রেশ্বর রায়। সম্ভবতঃ 

ক্লাজ! রত্তেশ্বর ও পীর হৈদারের মধ্যে কোন বিষয়ে মতান্তর ও বাদ-বিসম্বাদ 

হয় যে জন্য এপীরের সঙ্গে রত্রেশ্বর আপোষে মীমাংস। করার পক্ষপ।তী হন 

নাই এবং গোপনে যমুন। নদীর সঙ্গে কনার যোগ।যোগের জন্ত খাল কাটষে 

ঈী জলপথে মেদিয়! পরিত্যাগ করেন। ৯ 



বাদল পীর-স্গাহিতের কথা 

দ্বিতীয় ভাগ 

[কালসনিক পীর ] 





দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

ওল্লাবিবি 

ওলাবিবি এক কাল্পনিক পীরানী। হিন্দ-মুসলিম সকল ভক্ত তাকে শ্রদ্ধ! 
করেন, অধ্য নিবেদন করেন। পীরগণকে যে ভাবে সাধারণ মানুষ মান্য 

করেন; হাজত, মানত বা শিরনি প্রদান করেন; ওলাবিবিও অনুরূপভাবে 

সাধারণ মানুষের মানসিক অন্তঃস্থল থেকে ভক্তি-অর্ধ্য পেয়ে থাকেন। 

ওলাবিবি তাই পীরানী বিশেষ । 

ওলাবিবি হিন্দুদের নিকট এক লৌকিক দেবী বিশেষ । শুধু দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগণায় নয়, উত্তর চব্বিশ পরগণ।, কলিকাতা।, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, 
বীরভূম প্রভৃতি স্থানেও ওলাবিবি পুজিত! হন। আহমদ শরীফ বলেন যে ওলাবিবি 
মূলতঃ হিন্দ্ব দেবতারই প্রতিরূপ। তার মতে ওলা দেবী থেকে ওলাবিবি হয়েছে । 
শাসক-শাসিতের তথ হিন্দব-স্বসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন, 

সত্ভাব ও প্রীতির ভিত্তিতে এ সব লৌকিক তথ কাল্পনিক পীর সৃষ্ট। জীবন 
ও জীবিক।র এবং পীড়ন ও নিরাপত্তার অভিন্নতাবোধ থেকেই এই প্রীতি ও 
মিলন প্রয়াসের জন্ম ।২৬ 

যিনি ওলাবিবি তিনিই ওলাইচণ্ডী নামে অভিহিত। ওলাবিবি মুসলিম 

সংস্করণ এবং ওলাইচণ্তী হিন্দ সংস্করণ মাত্র। গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ তাকে 
বিবিম! নামেও অভিহিত করেন। ওলাবিবি নামটির প্রচলন সর্বাধিক । তার 

পৃর! নাম ওলাউঠ।| চণ্তী বা ওলাউ| বিবি হতে পারে কিন্তু এ নামে কেউ 

তাকে অভিহিত করেন না । ওলা অর্থে নামা ব! দাস্ত হওয়া এবং উঠ। অর্থে 

বমি হওয়া! থেকে এই শব-সংযোগ হয়ে থাকৃবে। ওলাবিবি বলতে তাই 

ওলাউঠ! ব। কলের।র অধিষ্ঠাত্রীকে বুঝায় । 

ওলাবিবির মুঠি আছে। মৃতি দুই প্রকার। মৃদর্শন৷ ওলা বিবির মতি 
হিন্দু-প্রধান অঞ্চলে একরূপ, মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভিন্নরূপ। হিন্দব-প্রধান 

অঞ্চলে এর আকৃতি একেবারে লক্ষ্মী-সরম্বতীর মত। তার রং ঘন হলুদ, 



৩৭৪ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা! 

চোখ ছুটি (কোন কোন জায়গায় তিনটি) টান! টানা, নাক, কান, ঠেশট বেশ 

সুন্দর, হাত দুটি প্রসারিত (মুদ্রার স্থিরতা নেই), কখনও দণ্ডায়মান, কখন 

শিশু সন্তান কোলে কোরে আসনে উপবিষ্ট । সারা দেহে নান! রকম গহনা, 

- বাজ, গোট, মাকড়ি, চুড়ি, নথ, হার, চিক ইত্যাদি। কোথাও মাথায় 

মুকুট পরেন, অগ্যত্র এলোকেশী। বাহন বা! প্রহরণ কিছু নেই। সাধারণতঃ 
নীল শাড়ী পরেন । 

মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবির মৃতি খানদানী ঘরের মুসলমান 
কিশোরীর মতন। গায়ে পিরান, পাজামা, টুপি, ওড়না! নানা রকম গহন।-_ 
টিকরি, ঝুমকো, টায়র1, হাস্বলি, নাকচাবি, বাউটি, গোট প্রভৃতি; পায়ে 
নাগরা জুতো, কোন কোন ক্ষেত্রে মোজাও পরেন; এক হাতে আশাদণ্ড 1৩৮ 

পল্লীর নানা জায়গায় ওলাবিবির স্থান বা থান আছে। ওলাববি 

সাধারণতঃ গৃহদেবী নন। গ্রামের মধ্যে বা গ্রাম সমীপবতী স্থানের বৃক্ষতলে 

এর থান দৃষ্ট হয়। অশ্ব, বট, নিম প্রভৃতি বৃক্ষতলে পল্লীবাসীগণ 

ওলাবিবির থান-কল্পনায় হাজত-মানতাদি দিয়ে থাকেন। কোথাও ঈষং 

উচ্চ মাটির টিপি কোথাও বা মাটির তৈরী ব৷ ইটের ছ্বার| অনুচ্চ আসনটিকে 

থান হিসাবে গ্রহণ কর। হয়। কেহ ব৷ মৃতি স্থাপন করে পৃজ| দেন, কেহ বা 
মুতি স্থাপন না করে হাজত-মানত-শিরনি দিয়ে থাকেন। ইক নিঞ্ত 
মন্দিরে ইনি প্রতিষ্টিত হন না.বলে অনেকে মনে করেন, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এইরূপ 

দেখা যায় না। ইষ্টক নিগিত মন্দিরেও ওলাবিবি পূজিত হন। আমি এ 

প্রসঙ্গে এখানে আরো! আলোচন৷ করেছি। 

বনু পল্লীতে ওলাবিবির স্থান আছে। অন্যান্য অনেক স্থানে তিনি তার 

ভশিনীদের সঙ্গে থাকেন বলে সেখানে তিনি একক নন। তার সাত ভগিনী 

আছে বলে কথিত। “এদের সকলের নাম যথাক্রমে--ওলাবিবি, 

আসানবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, টাদবিবি, বাহড়বিবি ও ঝেটুনেবিবি ॥ 

কোন কোন গবেষকের মত যে, এই সাত বিবি সম্ভবতঃ শাস্ত্রীয় মতে পুজিত। 

সপ্ত-মাতৃকা- ব্রা্সী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রানী প্রভৃতি । সপ্ত-মাতৃকার 

সঙ্গে উক্ত সাত বিবির কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না; কিন্তু বাকুড়! ও বীরভূম 
অঞ্চলের সাত-বউনী বা সত বনদেবী যথাক্রমে,_চমকিনী, সাতকিনী, 

-ুহ্কিনী প্রভৃতি এবং জঙ্গল-মহলের জামম!ল। দেবীর সাত ভগিনী যথাক্রমে,_ 



ওলাবিবি ৩৭ 

বিলাসিনী, কাজিজাম, বাশুলি, চণ্ডী প্রভৃতির সঙ্গে আকৃতি ও পৃজা-পদ্ধতিতে 

সাদৃশ্য দেখ। যায় ।৩৮ 

উপরোক্ত বনদেবীগণ দক্ষিণ-বঙ্গে মুসলমান আমলে সাতবিবি নামে 
অভিহিত হন বলে শ্রীবিনয় ঘোষ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেখানে 

ওলাবিবি তার অপর ছয় ভগিনীর সঙ্গে অবস্থান করেন বলে লোকের ককল্সন। 

সেই স্থানকে সাতবিবির থান বল। হয়। সেখানে ওল।বিবি প্রধান । তিনি 

পৃজ। পন এবং অপর ভগ্গিনীগণ সে পৃজায় ভগ পান। তবে এ ভগিনীগণের 

মধ্যাদ| ওলাবিবি হতে কে।ন অংশে কম নয় বলে ভক্তগণের বিশ্বাস ) 

ওলাবিবি প্রসঙ্গে স।ত বিবির সঙ্গে অনেক দেবীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে 

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসব অনেক মুল্যব।ন তথ্য দিয়ে লিখেছেন, দক্ষিণ ভারতের 

গ্রাম্য দেবী সপ্তক।নিংগেস এবং মীনাক্ষী ও তার ছয় ভগ্নীর কয়েকটি দিক 

থেকে উক্ত সাত বিবির মিল দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতের মারাম্ম। আনক।ম্মা 

ও উড়িস্যার যোগিন! দেবী কলেরার দেবীরূপে পূজিত! । তাদের পৃজ - 
পদ্ধতিও ওলাবিবির অনুরূপ ॥ মধ্যযুগে সাতবিবির মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে 

'“সতবিবির গ!ন' নামে কাব্য রচিত হয়েছিল 1৩৮ 

কাঁরে। মতে সপ্তমাতৃক। পরবর্তীক।লে স।ত-বউনী ও মুসলিম অ!মলে 
সাতবিবি হয়েছেন। সাতবিবির পৃজ।-প্রথা প্রাগৈতিহাসিক যুগেও গচল্ত 

ছিল বলে শ্রীবস্ব মনে করেন। মহেঞ্জোদ|ড়ে। থেকে প্রাপ্ত ম্বন্ময় ফলকে 

দণ্ডায়মান সাতটি নারী মৃত্তিকে [7 881771650 119195 শীতল ও তার ছয় 
ভগিনীর দেবী মৃত্তি বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে 987705115] 11915-এর 
বক্তব্য স্মরণীয় । 901100119] 17018 লিখেছেন 2-_ 

018 2110 17019, 276 061166০ (0 ০৪ ৮৮/০ 5151675, 116 10])6] 

[01651065 ০0৮1 1119 0156956 06 ০1)091679. 270 1176 19116 11102 ০01 

57179811 100. 

ওলাবিবির কোন কে।ন থানে নিতা পৃজ।হয়। আবার কোন কোন 

থানে নিত্য পৃজ। হয় ন|। নিত্য পুজায় আড়ম্বর নেই। ভক্ত নিজে ব। 
পুরোহিত দিয়ে অধ্ধ্য সাজিয়ে পুজ। অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এ সব থানের 
পুরোহিত ব্রান্মণেতর জাতি! পৃজান্তে ভক্তগণ নৈবেদ্য ভক্ষণ করেন ॥ 



৩৭৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

*্মনেকে রোগমুক্তি কামনায় ব। বিশেষ মনস্কামন| সিদ্ধ হওয়ার আশায় 
ওলাবিবির মন্দিরের জানালায় ব! পার্স্থ বৃক্ষে ইটের টুকৃর! বেঁধে দেন এবং 
মনস্কামন! সিদ্ধ হলে ভক্ত তা বিশেষ পুঁজ! দিবার পর খুলে দিয়ে যান। অনেকে 

ওলা বিবির পূজায় ছলন অর্থ1« ক্ষুত্রাকৃতি মুত্তি যথা ওলাবিবির মৃত্তি, ঘোড়া 
ব। হাতীর মৃত্তি থনে বা থানের প।শে বা কক্ষের বাহিরে স্থাপন করেন। 

অনেক স্থানে পল্লীর গায়েনগণ ওলা বিবির মাহা আ্ময-জ্ঞাপক গান সার! রাত্রি 

ব্য!পী করে থাকেন। ওলাবিবির পুজায় অ।তপ চাউল, পাটালী, পা'ন- 

সুপারি, সন্দেশ, বাতীসা৷ প্রভৃতি নৈবেদ্যরূপে ব্যবহত হয় । ফুল, ফল, দুধ, 

চাল, পয়স। প্রভাতি ভক্তি-অর্ধ্যরূপে প্রদত্ত হতে দেখ। যায়। ধুপ-বাতি 
আ।নৃষঙ্ষিক হিসাবেও অনেকেই দিয়ে থাকেন। গ্রামে কলেরার প্রাদুর্ভাব 

হলে গ্রামবাসীগণ বিশেষ৬।বে ওল|বিবির পৃজ! দেন। গ্রামে কলেরার 

প্রাদুর্ভাবকে গ্রাম্যভাষায় গ্রাম গরম হাওয়।, বলে । প্রতি বংসর নিয়মিতভাবে 

নির্দিষ্ট দিনে বিশেষ পৃজ1, মেল।, গান-বাজন। প্রভৃতি বিশেষ অনুষ্ঠান বারাসত 

মহকুমার হাবড। থানাধীন গৈপুর গ্রামের খালের ধরের ওলাবিবির মন্দিরে 

উদযাপিত হত। একটি মাঝারি ধরণের অচেন! গাছের নীচে অবস্থিত ওলাবিবির 

এই ইস্টক-নিখ্রিত মন্দিরের মধ্যে তিনটি অনুচ্চ মাটির টিপি ছিল; কোন 

মৃত্তি ছিল না। প্রতি বৎসর পয়ল। চেত্র হিন্দ্র-মুসলিম ভক্তদের মধ্য থেকে 
সেখানে বিশেষ ভক্তি নিবেদন কর। হত। এতদ্ উপলক্ষে সেখানে তিন 

দিনের €মল! বস্ত এবং ত।তে শত শত ভক্ত সমবেত হতেন। হিন্দ্র-মুসলিম 
ভক্তগণ হাজত, মানত ও শিরনি প্রদান করতেন। উক্ত মন্দিরের শেষ 

স্বসলিম সেবায়েত ছিলেন ভদ্র ফকির ওরফে ভু ফকির। ১৯৪৭ শ্রীষ্টাবের 

পর অর্থাং দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে এ অঞ্চল থেকে বন্থ মুসলিম 

স্থানান্তরে যাওয়ায় ওলাবিবির থানের কোন তত্বাবধ।য়ক ছিল ন|। হিন্দু 

বাস্তহারাগণ কর্তৃক অধ্যষিত হওয়[র প্রায় দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর পূর্ববঙ্গ 

থেকে আগত শ্রীমতী ঠাগাবাল। রায় নামী এক মহিলা স্বপ্রাদেশ প্রাপ্ত হয়ে 

১৯৭০ খষ্টীবের ডিসেম্বর মাসে উক্ত ওলাবিবির থানটির তিনটি অনুচ্চ 

টিপির স্থলে ঘট স্থাপন। করে ওলাইচণগ্'র পৃজা-আর্চনার সূত্রপাত করেন। 

বসেইদিন থেকে গৈপুরের ওলাবিবির কল্পিত দরগাহ্ ওলাইচণ্ীর মন্দিরে 

রূপান্তরিত হয়েছে । 

ওলাবিবি সাধারণতঃ সর্ববসাধারণের পিরাঁনী ব1 দেবী । তবে কোন কোন 



ওলা বিবি ৩৭৭ 

মন্দিরের নির্দিষ্ট সেবায়েত থাকেন কিন্তু পৃজ। দ|নের সময়ে সাধারশে 

সমান অধিকারে অংশ গ্রহণ করেন। গ্রামের সকলে মিলে ওলাবিবির পূজার 

সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কোন গ্রামে সেই গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে পৃজা- 

অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। কেন কোন ক্ষেত্রে মেডল গ্রামের প্রতিনিধিরূপে 

পুূজাও করেন। কোথাও ব। ন।রীগণ পুজ! করেন। বিশেষ পূজার সময় 
গ্রামের মোড়ল সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে পৃজ।-উপচ।র এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি 

সংগ্রহ করে গ্রামব।সীগণের পক্ষে ওলাবিবির পুজ। সম্পাদন করিয়ে 'গ্রাম 
ঠাণ্ড।' করায় দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামের ফকির গ্রাম গরম হলে ঠাণ্ডা 

করার জন্য গ্র/মবন্ধন করেন গ্রামের অধিবাসীদের অনুরোধে । তার। গ্রামের 

চারি কোনে চারটি খু*ট পুঁতে তার মাথায় বয়েং-লেখ। মাটির নতুন ছোট 
সর।-দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেন। কেউ কেউ পথের ত্রিমোহনায় এরূপ করেন । 

ধর্মার় আচার-আ।চরণের ওপর সংস্কৃতির প্রভ।ব যে কতখানি প্রবল হতে 

পারে তার এক অত্যাশ্চার্য্য নিদর্শন পাওয়। যায় জয়নগরের রক্তার্খ। পল্লীর 

ওলাবিবির বিবরণে । শ্রীগে।পেন্দ্রকৃ্ণ বসব লিখেছেন যে,_-এঁ থানে ওলাবিবির 

কোন মৃত্তি নেই। পৃজ| কক্ষের মধ্যে ছুটি ক্ষুত্রাকৃতি সমাধি আছে। 

তন্মধ্যে একটি ওলাবিবির প্রতীকরূপে পূজিত হয়; অপর সমার্ধিটি ওয়াহাবী 

'আন্দে!লনের অন্যতম রক্তার্থ। গাজীর বলে অনুমিত হয় ।৩৮ 

ওল।বিবির থানে পৃজ। দিতে গিয়ে, কে জ।নে, কেউ ভক্তির আধিক্যে 

উক্ত রক্তার্খ। গ(জীর সমাধিতেও পৃজার্থ অর্পণ করেন কিন! । 



ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

খুঁড়ি বিবি 

বড়ি বিবি এক কাল্পনিক পীরানী। খুঁড়ি বিবি নামটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় । 

খোঁড়া বাঘ, খোঁড়া কুমীর এবং অন্যান্য খোঁড়া জীব-জন্তগণের অধিষ্ঠাত্রী 

পীরানী বলে তার এই নামকরণ। তিনি নিজে খোঁড়া ছিলেন বলে খুঁড়ি বিবি 

রূপে পরিচিতি লাভ করেন-__এমন একট। অনুমান একেবারে উপেক্ষনীয় 

নয়। খুঁড়িবিবির কোন মূল নাম ছিল কিন। আজো! অজ্ঞাত। তার কোন 
মুত্তি নেই । খুর্ড়ি বিবির নামে যে দরগাহ আছে এবং দরগাহের মধ্যে যে 

সমাধি বা কবরস্থান রয়েছে ত। থেকে তীকে এঁতিহাসিক পীরানী বলে মনে 

হতে পারে। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার অন্তর্গত কেন্দুয়া নামক 

গ্রামে এক সুরম্য দরগাহ-গৃহের মধ্যে উক্ত মাজার দৃষ্ট হয় ! স্থানীয় অধিবাসী 

এবং উক্ত দরগাহের সেবায়েতগণ খুঁডি বিবির এঁতিহাসিকত। ব1 কাল্পনিকত। 

সম্বন্ধে সৃস্প$ট অভিমত দিতে পারেন ন।॥ এঁতিহাসিক পীরানী হিসাবে তাকে 

নিঃসভ্তানা কোন ধর্মপ্রাণ মুসলিম-মহিল1 বলে মনে হতে পারে। 

বুঁড়ি বিবিকে দেবী পর্যায়তুক্ত কর। যায় ন।। তার কোন 'থান' নেই। 

হাজত, মানত ও শিরনি ব্যতীত কোন পৃজা-পদ্ধতি প্রচলিত নেই। নিদিষ্ট 

দিনে ওরস হয়, ধর্মসভ। হয়, বনভোজন হয়, প্রদত্ত হয় লুট, হয় মেল|। 

ওরস হয় পৌষ সংক্রান্তিতে, মেল। হয় পয়ল। মাঘ তারিখে । প্রায় হাজার 

লোক সমবেত হন। হয় হিন্দু-মুসলিমের সমাবেশ । ভক্তজন ফল, দুধ, মিষদ্রব্ 

মানত দেন। তার! শিরনিও দেন। অনেকে দেন হাজত। এই দরগ|হে 

পুর্বেবে সেবায়েত ছিলেন ফকির নামক এক ব্যক্তি । বর্তমান সেবায়েতের 

নাম মহম্মদ মঙ্গলজান ফকির (৪০) প্রমুখ । এর! দরগাহে বাংসরিক বিশেষ 

অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তাছাড়া তীরা প্রতি সন্ধ্যায় ধৃপ-বাতি প্রদান 

করেন। খুঁড়ি বিবির অসংখ্য ভক্ত। ভক্তের! প্রার প্রতিদিনই দরগাহে দুধ 

দিয়ে যায়। সে দুধ গ্রহণ কনার জন্য দরগাহে একটি নির্দিষ্ট পাত্র আছে। 

এই পীরানীর নামে প্রায় বাইশ বিঘ! জমি পীরোতর আছে বলে সেবায়েতগণ, 
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জানান। পীরোত্তর জমির মধ্যেই সুদৃশ্য দরগাহ-গুহ অবস্থিত । দরগাহটি 

ইহ্টক-নিয়িত। এ সবই ভক্তগণের শ্রদ্ধার দান বটে । 

খুঁড়ি বিবির আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সেবায়েতগণ কিছু বলতে পারেন 
ন1॥ ভাটি ব। সুন্দরনন অঞ্চলে বনবিবি, ওলাবিবির ন্যায় নারী পীর খুঁড়ি 
বিবির উদ্ভব খুবই স্বাভাবিক বটে। কল্পিত বনবিবি ব1 ওলাবিবির ন্যায় 

কাল্পনিক পীরানী খুঁড়ি বিবির আবিভাব খুহীয় ষোড়শ শতান্দীর পর বলে 
অনুমান কর| যায়। 

এখানে উদযাপিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বনভোজন দৃশ্যটি খুবই 
চিত্তাকর্ষক । গত ১৯৭১ খৃষ্টানদের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে আমি স্বয়ং 

উপস্থিত থেকে যে বনভোজন পর্বব সমাধ। হতে দেখি তার সংক্ষিণ্ড বিবরণ 

এইরূপ ৪__ 

খুঁড়ি বিবির দরগাহ সংলগ্ন জমির কয়েক গজ ব্যবধানের মধ্যে একটি উন্চু 
জমি এবং তাতে দু'একটি বৃক্ষও আছে । এই উচু জমি সংলগ্ন স্থানে আছে 
একটি মাঝারি আকারের পুকুর । উক্ত জমি ও পুকুরটি খুঁড়ি বিবির দরগাহের 
সম্মুখভাগে অবস্থিত । 

বেল! তখন প্রায় বারোট। । উক্ত খোল। জমিতে জমায়েত হয়েছেন 

প্রায় জন! পঞ্চাশ লে'ক। তাতে নারী, বৃদ্ধ, বালক-বালিকা, শিশু প্রভৃতিও 

আছে। এক পাশে কয়েকটি জায়গায় 'তিগ্ডি” অর্থাং ছোট গর্তের পাশে 

ইট দিয়ে রান্নার উপযোগী উন।নে ভাত-তরকারী পাকৃ হচ্ছে। কেউ পাক 

করছে, কেউ ব! কলাই এর ডিস, গ্লাস প্রভৃতি নিয়ে আহারের জন্য অপেক্ষ। 

করছে। সেখানে উপস্থিত শ্রীস্ুকুমার সরক1র (৩০) এবং শ্রীবিহারীলাল দাস 

(9৫) মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে জান! গেল যে তার! অর্থাং হিন্দ্রা৷ খু'ডি 

বিবির নামে এই বনভোজন-উৎসব পালন করছেন। রান্নার সামগ্রী প্রথমে 

খুঁড়ি বিবির নামে উৎসর্গ করেন এবং পরে তার। নিজেরাই সানন্দে ভাগ করে 

আহার করেন। তার] কেন্দ্বয়। গ্রামেরই অধিবাসী । প্রতি বংসরই তীার। 
এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এট! তাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এইরূপ 
করলে ধুরড়ি বিবির প্রতি-ভক্তি প্রদর্শন করা হয় এবং তাতে তাদের সমূহ 
মঙ্গল হয় বলে বিশ্বাস। এই অনুষ্ঠানে পার্্ববর্তা চৈত। নামক গ্রামের 
অধিবাসীও যোগদান করেন। 



“৬৮০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ৷ 

হিন্বু ভক্তগণের সেই বনভোজন-স্থল থেকে অদৃরে অর্থাৎ দরগাহ 
স্থান থেকে আরে! সামান্ত দূরে দেখ! গেল প্রায় জন! পঞ্চাশেক লোক বড় বড় 

“ডেগচী*, ও কড়ায় করে কিছু সামগ্রী পাক করছেন। অনুসন্ধানে জানতে 
পেলাম যে সেটা মুসলিম ভক্তগণের বনভোজন উৎসব । মুসলিম ভক্তগণও 

খুঁড়ি বিবির নামে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপন করছেন। তাদের অনুষ্ঠানেও যথেষ্ঠ 

আড়ম্বর রয়েছে । সেখানে উপস্থিত জছিমদ্দিন বিশ্বাস (৬০), কালু মণ্ডল 

(৭৫), এসারত মণ্ডল (৫০), আজিবর রহমান (৬৫), ইউনৃছ বিশ্বাস (৫০) প্রম্থখ 

জানালেন যে তার| পীরানী খুঁড়ি বিবির দরগাহে তার প্রতি ভক্তি নিবেদন 

করতে এইরূপ হাজত ব। বনভোজন অনুষ্ঠান উদ্যাপন করেন। প্রতি বংসর 

তারা এইরূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করেন। লক্ষণীয় যে, হিন্দুগণ, 
মুসলিমগণ অপেক্ষা! অধিকতর দরগাহ সমীপবর্তীস্থানে এই অনুষ্ঠান করেন। 
তবে দেখ! গেল হিন্দ্রগণের বনভোজনস্থলে মুসলিমগণ এবং মুসলিমগণের 
বনভোজনের স্থলে হিন্দ্রগণ অবাধ গমনাগমন করছেন । 

খুঁড়ি বিবি সম্পর্কে কিছু লোককথা এতদ্ অঞ্চলে প্রচলিত আছে । তাদের 

মধ্যে যেটি বহুল প্রচলিত, সংক্ষেপে সেটি এইরূপ ;__ 

একবার এক সরক।রী আমিন জমি জরিপের কাজে এতদ্ অঞ্চলে 

এসেছিলেন। খুঁড়ি বিবির দরগাহ-সংলগ্র পীরোত্তর জমির পরিমাণ সম্পর্কে 

তার খ্বুব সামান্যই ধারণ! ছিল। জমি জরিপের কাজে তিনি জমির বিবরণ 

নিতে গিয়ে জমির মালিকের নাম জানতে চান। তিনি যে জমির কথাই 

জিজ্ঞাসা করেন সেটই খুঁড়ি বিবির নামের জমি। আমিন কিঞ্চিত বিরক্ত 

হন। তিনি অবাক হয়ে ভাবেন,_কি করে সম্ভব যে এত সব জমি 

খুঁড়ি বিবির । ধৈ্যহ।র| হয়ে সে দিনের মতন তিনি জমি মাপ! শিকল ত্যাগ 

করেন। 

সে রাত্রে তিনি স্থানীয় অধিবাসী বিপিনবিহারী সরকারের দহলিজে 

শয়ন করেন। খুঁড়ি বিবির অসাধারণ প্রভাবের কথায় বিশ্মিত হয়ে চিন্তা 

করতে করতে তিনি নিদ্রাভিত্ত হন। মাঝ রাতে সেই দহলিজে অকলম্মাং 

এক বিশালকায় বাঘের আগমন ঘটে । আমিন বাবু ত। অবলোকন করে 
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কিংকর্তব্য বিমুড হন। হৃঠাং তার স্মরণ হয় পীরানী খুড়িবিবির কথ! । 

তিনি তৎক্ষণাৎ খুশড়ি বিবির নাম জপ করতে থাকেন। দেখ| গেল অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে সেই বাঘ কোনরূপ আক্রমণ না করে সেস্থান ত্যাগ করে 

চলে গেল। 

পরদিন আমিনবাবু যত সহকারে এতদ্ অঞ্চলে জরীপের কাজ সমাপ্ত 

করেন এবং গত রাত্রের অলৌকিক ঘটনার কথা ব্যক্ত করেন। শেষ পর্য্যন্ত 

আমিন বাঁরু খুশড়ি বিবির প্রতি এতথানি শ্রদ্ধাবনত হন ষে সর্ববসাধারণের নিকট 

পীরানীর দরগাহে হাজত, মানত, শিরনি দেওয়। উচিত কর্তব্য বলে তিনি 

অভিমত প্রকাশ করে যান। 



চতস্ত্রিংশ পরিচ্ছদ 

ব্রিনোক্য গীর 

পূর্বববঙ্গে মৎসেস্যন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনারায়ণ_এই তিনে মিলে ত্রিনাথ 

অথব| ত্রিলোক্য পীর হয়েছেন। দ্রষ্টব্যঃ শ্রী ১৪৬ (লিপিকাঁল ১২০১ ), ২৪৭, 
২৪৮ (মনোহর সেনের ), ৪২৩, ৪৩৫ ( কৃষ্ণদ/সের )। বাংল! প্রাচীন পুঁথির 
বিবরণ ১-১ পৃঃ ২৪, ৯৪-৮৫। দুইটিতে লেখকের নাম আছে, হরিনারায়ণ 

( অথব। হরিরাম ) দাস ও “দ্বিজ” রামগঙ্গ। ( অথব! রামগঙ্গ। দাস )1৪১ 

হরিনারায়ণ অথব। হরিরাম দাস এবং দ্বিজ র।মগঙ্গ। অথব। র।যগঙ্গ। দাস 

বিরচিত পাঁচালীছয়কে ডঃ সুকুমার সেন অত্যন্ত নিরর৫থ ও তুচ্ছ রচন| বলে 

অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হরিনারায়ণ দাসের পীাচালীতে ত্রেলোক্য পীরের 

সাথে মোচর পীরের উদ্তট সম্পর্কের কথ। এইভাবে লিখিত হয়েছে,__ 

মোচর। পীরে কহে কথ সত্যপীরের ভ্রাই 

ত্রেলোক্য পীর আছে মোর জ্যেষ্ঠ ভই। 

মে|চর। পীর (আদি নাথ গুরু মংদ্যন্রনাথ ও স্থানীয় যোদ্ধাপীর মসনদ্ 
আলি মিলিত হয়ে মছন্দলী পীর ব। মোছর! পীরে পরিণত হয়েছেন ), 

ত্রেলে।ক্য পীরকে আপনর জ্যেষ্ঠ ভাই বলেছেন। এ থেকে বোঝ। যায় 

যে ত্রেলোক্য পীরকে 'একজন' পীর হিসাবে গ্রহণ কর। হয়েছে। 

ত্রেলোক্য পীরের নামে কোন দরগহ্ ব। নজরগাহ (কল্পিত দবগাহ) 
বা স্থাক্লী থান? নেই | ত্রেলোক্য পীরের প্রতি শ্রদ্ধ! নিবেদন-পদ্ধতি অন্যান্ত 

পীরের প্রতি শ্রদ্ধা! নিবেদন পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। কেবলমাত্র সত্যনারায়ণ 

পুঁজ! ব! সত্যপীরের পুজার সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। 

সাধারণতঃ পৃবিমা তিথিতে ত্রৈলোক্য পীর ব৷ ব্রিনাথের পৃজানৃষ্ঠান 
হ্য়। কোন ভক্তের বাড়ীর উঠ!নে ব| বারান্দায় ব| কেন কক্ষের একট। 
নির্দিষ্ট জায়গায় এই পীরের পূজা উপলক্ষে ঘট স্থাপন কর। হয়। 
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ভক্ত সেখানে ধৃপ-বাতি স্বালিয়ে দেন। ভক্তগণ বাতাস।, ফুল, পান, 

"তেল, গঞ্জিকা প্রভৃতি নিবেদন করেন। রোগ নিরাময় ব। কেন 

সৃফল লাভের আশায় লোকে তার নামে মানসিক করে এবং 

আশানুরূপ ফল ল।ভের পর ত্রিনাথের পৃজার আয়োজন করে। বৈষ্ণব 

সহজিয়! সাধু, ধার। গোসীাই ন।মে সমধিক পরিচিত, তারাই বিশেষভাবে 

এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 

ঘট স্থাপনার পর থেকে গোর্স।ইগণ ডূগী, একতার। ও জুড়ী সহযোগে 
সেখ।নে দেহতাত্বিক ব। ভ।বগ।ন পরিবেশন করেন এবং মাঝে মাঝে 

পীরকে প্রস্তুত গঞ্জিকর কলিক। নিবেদন করে নিজের। সেবন করেন। 

অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে সাধারণের মধ্যে মিষ্টান্ন।দি বিতরণ কর। হয়। এই 
অনুষ্ঠান ত্রিনাথের মেল। নামে অভিহিত। ত্রিনাথের মেল। 
উপলক্ষে ত্রেলোক্য পীরের ম।হাস্ম্য-জ্ঞপক পাঁচালী পাঠ কর! হয়। সম্প্রতি 

( ১৯৭০) শ্রীমহেশচন্দ্র দাস বিরচিত যে ত্রিনাথের পাঁচালীখানি পাওয়। গেছে 

তাতে মুসলমানী কোন ভ।ব দৃষ্ট হয়না। পুস্তিকাখানি ৭১৫ আকৃতি 
বিশিষ্ট । পৃষ্ঠ। স্খ্য। ১৪। এর প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে বিজুর বন্দনা আছে। 

ব্রিনাথ কেশব নমঃ, তুমি হে পুরুষোত্তম, 

চতুর্তজ গরুড় বাহন। 

জলদ-বরণ ঘট।, হৃদয়ে কৌস্তভ ছট।, 

বনমাল। গলে সুশোভন ।-..ইত]!দি । 

ত্রিন।থের অ।বিভাবের করণ দর্শ।তে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 

কলির আরম্ভ ক।লে দেব নারায়ণ । 

নবদ্বীপে গৌরাঞঙ্গরূপ করেন ধারণ ॥ 

দ্বারে দ্বারে ঘরে ঘরে নাঘ সংকীতন । 

হরিবোল বিন। আর নাহিক বচন ॥ 

তরু নাহি কলির নরের পাপ যায়। 

দেখিয়া কি করে হরি ভাবেন উপায় ॥ 

নবদ্বীপে ত্রিনাথরূপ করেন ধারণ ।...ইত্যাদি। 



৩৮৪ ংল! পীর-সাহিত্যের কথ 

এখানে ত্রিনাথ এক অবতার-ন্বরূপ । আপনার মাহাত্ম্য প্রচারের জন 

যে ঘটন। সংঘটিত হয় ত। এই পীচালী কাব্যের মূল কাহিনী । 

সংক্ষেপে কাহিনীটি এইরূপ £_ 

নবন্বীপের জনৈক দরিদ্র ব্রাল্পপ। গাভী পালন করে তার জীবিকা 

নির্বাহ হয়। একদিন তার গাভীটি গেল হারিয়ে । গাভীর শোকে ক্রন্দনরত 

ব্রাক্ণণ সরোবরে ডুবে আত্মহননে উদ্যত হলে দেব নারায়ণ দৈববাণী 
দিলেন,__ 

ত্রিনাথে করহ পৃজ। অবোধ ব্রাহ্মণ ॥ 

গাভীর কারণে কেন জীবন তাজিবে । 

পুণর্বার ধন-রত্ গাভী তব পাবে ॥ 

দেব নারায়ণের আরে। নির্দেশ অনুযায়ী তিনি পান, গীঁজ। ও তেল সংগ্রহ 

করতে দোকানে গেলেন। তেল নেবার পা তার নেই। তিনি দুঃখিত 

হলেন। আবার দৈববাণী হল,_-তৈল আন বন্ত্রমধ্যে করিয়। বন্ধন । 

বন্ত্রমধ্যে তেল নেবার কথায় দোক।নী তাকে উন্ম।দ বল্লে এবং তেল 

দেওয়ার মধ্যে প্রতারণা কর্লে। তখন গদাধর সেই মুদীর তেলের কলসী 

হরণ করলেন। এই ঘটনায় দোকানীর সম্থিং ফিরে এল। সে ব্রাঙ্গণকে 
দেবতাজ্ঞানে প| জড়িয় ধর্ল। ব্রাল্মণ তাকে ত্রিনাথের পৃজ। মান্তে পর। মর্শ 
দিলেন? পুজা মানত করে মুদি ফিরে পেল তেলের কলসী । 

ব্রান্মাপ ফিরে এলেন গৃহে । তিনি ত্রিনাথের নামে ঘট স্থাপন! করে পূজার 

আয়োজন করলেন। নিবিষ্ট মনে তিনি বসলেন পৃজায়। এমন সময় 
ব্রাঙ্গণের গুরু এসে শিষ্ককে ডাকলেন। ধ্যানমগ্ন ব্রা্গণের কাছ থেকে 

উত্তর ন! পেয়ে গুক ক্রুদ্ধ হলেন এবং লাথি চেরে ঘট দিলেন ভেঙে । ক্তুদ্ধ 

গুরু তংক্ষণাং অভিমানে ফিরে এলেন ঘরে । ততক্ষণে তার *ন্ত্রী-পৃত্র 
মরেছে তিনজনে ।” মনের দুঃখে জলে ডুবে তিনি আত্মহত্য। করতে উদ্যত 

হলে আবার আকাশবাঁণী হল। আকাশবাণ'র নির্দেশ্ত তিনি শিশ্গুহে 

এসে শিশ্-সমীপে সমস্ত বৃত।স্ত বললেন এবং প্রতিকার প্রার্থন। কবলেন' 

ত্রা্মাণ বললেন,__ 

বিধিমতে কর তুমি ত্রিনাথ পুজন। 
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গুরু এব।র ত্রিনাথের পৃজ| মানত করলেন,__শিল্ের কাছ থেকে কোন্ছে 

পোড়। ভম্ম এনে স্ত্রী-পুত্রের অঙ্গে মাখালেন | স্ত্রী-পুত্র জীবন পেল ফিরে । 

গুরুও ত্রিনাথের পুজা দিয়ে ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করলেন। এর পর থেকে 
ত্রিনাথের পূজা প্রচলন হল । 

সর্বশেষে কবি তার ভণিতায় গেয়েছেন,__ 

হরি হরি বল সবে যত বন্ধুগণ । 

৯হেশচন্দ্র দাস তনে শুন ভক্তগণ ॥ 

ক'ব মহেশচন্দ্র দাস নিজের কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নি! এই ধরণের 

প।চালীতে অধুন। আর কবির বিবরণ প্রদত্ত হয় ন।। এই সব পাঁচালী 
ব'জারে বিক্রয় করে লেখক ও বিক্রেত। আশিক জীবিক। অর্জন করেন চত্র। 

তই কাবা হিসাবে গুরুত্বহীন এতদ্জ।তয় পীঁচলীকারগণের বহয় 

জনসাধরণের সম্মুখে আননার রেওয়াজ কমে গেছে । 

ত্রিনাথের পীচালীর কাহিনা সম্পূর্ন কাল্পনিক । ব্রান্মণা আদর্শ হেকে এর 

উৎপন্তি। ত্রিনাথ 'ণখ।নে লৌকিক দেবত। বিশেষ । এই ধরণের পগঃচ'লী 

সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর ব্রতকথ। জাতীয় পাচ।লা। 

কবে থেকে ত্রিন।থের পুজ। পদ্ধতি প্রচললত তয়েছে ত| সঠিকভ বে নির্ণয় 

কর। যায় না। তবে অনুমান কর' যায় যে বৈঝ্ব-সহজিয়। গে সই ব। 

ফকির দরবেশগণের মধে) এচছলত ত্রিনাথের মেল। উদযাপনের ঘটন। 

পঞ্চদশ শত।বার শেবড।গ ব। বেডশ শতব্দীর যে কেন সময় ছেকে 

সুগ্প।ত হয়। পীচ।ল ক।র মহেশচন্দ্র দ|সের কাহন'-অ'রভে গুদ ভব, 

খেকে এর কিছু আভায প!ওয়। যায় মাত্র । 



পঞ্চাত্রিংপ পরিচ্ছেদ 

গাগল গার 

হিন্দ্ব ও মুসলিমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্ত উভয় তরফের প্রচেষ্টার 
প্রতিক্রিয্নায় স্বাভ।বিকভাবে মধ্যস্থত। করার সহায়ক হিসাবে মধ্যযুগে কিছু 

কাল্পনিক মিশ্র-দেবতার আবির্ভাব প্রয়োজন হয়েছিল। তেমনি একজন 

কাল্পনিক শ্িশ্র পীর হলেন পাগল পীর । পাগল অর্থে বিকৃত মস্তিষ্ক নয়, 

পাগল এখানে আত্মভৈ!ল। শিব এই অর্থে ব্যবহৃত এবং পীর অর্থে ইসলাম 

প্রচারক শাস্তির দূতস্বরূপ সফী ফকির। দিগন্বর শিব ও সংসার ত্যাগা 

দরবেশ বুঝি মিলিত হয়ে হয়েছেন পাগল পীর । এ যেন পীর ও নারায়ণের 

একাত্মরূপ । ফকির-বেশী ধর্মঠাকুর যেমন পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাবের 
শেষভাগে ধীরে ধীরে সত্যপারে মিশে গেছেন-_সংসার-ত্যাগী শ্মশ।নবাসী 

মহাদেব তেমনি ধারে ধীরে ফকিররূপে প।গল পারে মিশে গেছেন। পার 

বড়খ| গাজীর ক।হিনীতে বিবৃত দুই ধর্মের বিরে।ধের মতন প।গল পীরের কোন 

বিরোধ-কাহিনী নেই । 

কয়েকটি অঞ্চলে পাগল পীরের দরগাহ দেখ। যায়। তার প্রভাবও 

কম নয়। কোথাও তিনি পাগল পীর, কোথাও ব। পাগল। পীর, 

কোথাও ব। প।গল বাব। নামে অভিহিত। আবার কোথাও তিনি পাগল। 

গাজী নামে পরিচিত। বারাসত মহকুমার ঝালগাছি গ্র(মে পাগল গাজীর 

নামে থান আছে। প্রতি বংসর জানুয়রী মাসে সেখানে ওরস হয় এবং 

এক'দনের মেল। বসে। বসিরহ।ট মহকুমার বেনিয়।বৌ গ্রামের পাগল 
পীরের দরগাহটি উল্লেখযোগ্য । দরগাহট ইষ্টক নিখিত। বর্তমান (১৯৬৮ 

খুঃ) সেবায়েতের নাম বারিতুল্ল।হ ফকির প্রমুখ । লক্ষ্য করবার বিষয় 

ষে পারের দরগাহের সমস্ত সেবায়েতই ফকির বেশধারী ব। উপাধিধারী ৷ 

€কেহ কেহ শাহ্জী উপাধিতেও ভূষিত। সেবায়েতগণ পাগল পরের দরগাহ 
প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিতভারে ধৃপ-বাতি প্রদান করেন। এ যেন লৌকিক 

'আচারে তৃলসী তলায় নিত্য সন্ধ্যার প্রদীপ দেওয়।। দরগাহ-গৃহের মধ্যে 
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মেঝেতে সামান্য উ-্চু মাটির পি*ড়িতে একপ।শে সোলার টোপর। অনুরূপ 
টোপর বিবাহের সময় বরকৃক মস্তরে গৃহীত হয়। পিতড়ির চারকোণে 
চারট ত্রিশূল প্রেথিত রয়েছে । পিশ্ড়িটর দৈর্ঘ্য প্রায় দ্ুই হাত এবং প্রস্থ 
এক হাত। ত্রিশূল চারট লৌহ নিশ্লিত। এ ব্রিশুল দেবাদিদেব মহাঁদেব- 
ব্যবহত কাষ্সীত গ্রিগুল। চিত্বধানি এমন থে কে!ন এক নেব ব| বেবীমৃত্তি উক্ত 
পি'ড়ির উপর বসালে ত| হিন্দ্ূর পৃজ। বেদীতে পরিণত হতে পারে। পাগল 
পীরের আবির্ভাব কিরূপে হল এসম্পর্কে একট লোককথ। এতদ্ অঞ্চলে 

প্রচারিত আছে । লোককথাটি এইরূপ, 

মহম্মদ একববর অলি ব।স করতেন বাহুড়িয়। থ|নার অন্তর্গত সরফর।জপুর 
গ্রামে । তার কে।ন এক পৃর্ব-পুকষ এক রার্রে স্বপ্লাদেশ পান। কেধেন 

বল্ছেন,_-আ।মি বেনিয়াবো গরমে আছি। আমি মহ[দেব, আমি তারকনাথ, 

আমি ভেল(নাথ। তুমি অবিলম্বে বেনিয়াবৌ গ্রামে এসে আমার সেবার 
অ।য়োজন কর। 

স্বপ্নদেশ পেয়ে সেই ব্যক্তি চলে এলেন বেনিয়াবো গ্রামে এবং একট “থান, 

কল্পন। করে মহাদেবের আসন স্বরূপ পি'ড়ি নির্মান করেন এবং চারটি ত্রিশূল 

চার কোনে বসিয়ে সেবার আরে।জন করেন। তিনি তে। মুদলিম ;__কিভাবে 

তিনি মুঠি কল্পনায় পূজা! কর্বেন। তাই সেখানে মুসলিম আদর্শে কোন 
মৃত্তি স্থাপন। করলেন না। সেইদিন থেকে সেখানে ধৃপব[তি দেওয়া শুরু 
হল। পরে ভক্তগণ হাজত, মানত ও শিরনি দেওয়। প্রচলন --রন। 

প[গল পীরের থানে দুধ, ফল, ব।তা সা. পয়সা, অন্যান্য মিষ্টদ্রব্যও ভক্তগণ 
কর্তৃক প্রদত্ত হয়। বহু রমণী সন্তান ক।মনায় দরগাহে ইট ব'ধেন। ইন্সিত 

ফল লও হলে ডর! ইট খুলে দেন,_অনেকে যথেষ্ঠ শিষ্টান্ন বিতরণ করেন,__ 

এমন কি সন্ত।ন ওজনে মিষ্টদ্রব্াাদি সমবেত লে।কের মধ্যে বিতরণ করে দেবার 

ব্যবস্থ। করেন। প্রতি বছর ফান্তন মাসে প।গল পারের বিশেষ পৃজ। অনুষ্ঠান 

হয়। সেসময় অ।ট-দশ দিনের বির।ট খেল। বসে। সেখানে হাজার 

হাজ।র হিন্দু-মুসলিম নর-নরার সমাবেশ হয়। স্থানীয় লেকে এই মেল।কে 

বলেন 'প।গলের মেল।” । 

পাগল পীরের দরগ।ছের প্রতি্ঠাত। মহম্মদ একব্বর আলি একখানি 

'আশাবাড়ি” ব্যবহার করতেন। সেই আশাবাড়ি নাকি অলৌকিক শক্তি 



৩৮৮ ংল। পীর-সাহিত্যের কথ। 

সম্পন্ন ছিল। তিনি আশাবাড়ির সাহায্যে ভতে পাওয়। রোগীকে নিরাময় 

করতেন। কোন স্থান থেকে রোগী দেখার জন্য 'ডাক' এলে তিনি আশাবাডি 

হাতে নিয়ে বুঝতে পারতেন যে সেই স্থানে যাওয়! উচিত কিন! । আশাবাঁড়ি 

হাতে নিয়ে তিনি নিরুদ্ধেগে পথ চলতেন। 

পূর্বে দরগাহে মেলা উপলক্ষ্যে গান বাজন। হত। ভিন্ন মত বলম্বা 

মুসলিমগণের আপতিতে দরগাহস্থানে আর মেল| বসেন।। অনতিদৃরে 

আরে! একটি "থান স্থাপিত হয়েছে; সেখানে বেশ কয়েক বছর ধরে 

ফাস্তনের সংক্রান্তি থেকে মেল। বসে । সর্বশেষ স্থাপিত পাগল পীরের “থান; 

অর্থাং মন্দিরটি তৃতীয় 'থান'। প্রথম দরগাঁহের ধ্বংসাবশেষ-মাত্র অবশিষ্ট 

আছে। দিতীয় দরগাহটি ইস্টক-নিঠিত হওয়ার মূলে প্রচলিত লোক-কথাটি 

এইবুপ 

পানিতর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি একবার যক্ষাকাশ রে।গে আক্রান্ত হন। 

তিনি চিকিংসার ক্রট করেন নি, তার আথিক স্বচ্ছলত। ছিল। ডাক্তার, 

কবিরাজ, হেকিম কেউ যখন কো'নরূপ উপায় দর্শাতে পারলেন ন1, তখন তিনি 

হতাশায় ভেঙে পড়লেন। জীবনের আশ। তিনি একপ্রক।র ত্যাগই কর্লেন। 

এমত অবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাকে পাগল পীরের থানে গিয়ে পীরের 

শরপাপন্ন হতে বললেন। তিনি শেষ আশ। নিয়ে পাগল পীরের থানে এলেন 

এবং সেরোয়েতের কথায় “থানের মাটি এবং সেবায়েত-প্রদত্ত তেল ব্যবহার 

কর্তে লাগলেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আরোগ/লাভ করলেন। 

উক্ত ব্যক্তি আরোগ্য ল।ভ করে ভক্তি-অবনত হয়ে কাচা মাটির দরগাহুটি 

পাক করতে মনস্থ করেন এবং কিছুকালের মধ্যে এ দরগাহুটি পাকা গৃহে 

পরিণত হয় । 

গাছাগ্র।মে প্রতিষ্টিত মন্দিরে পাগল পীর পাগল ঠাকুর নামে পরিচিতি 

লাভ করেছেন। গাগল ঠাকুরের মন্দিরের পরিচালকরূপে শ্রীসন্তোষকুমার 

ঘোষ মহাশয় ১৪। ১। ১৯৫১ তারিখে যে জবানবন্দী দিয়েছেন তা 

এই রূপ-_. 

তার! বিশ বছর ধরে গাছা মৌজার ১৪৬৬ দাগ নম্বর জমিতে স্থাপিত পাগল 

ঠাকুরের উৎসবের পরিচালনার ভার বহন করছেন। এই উপলক্ষ্যে প্রতি 

ফাস্তন মাসের শেষে সংক্রান্তি থেকে সাতই চৈত্র পর্য্যস্ত এখানে মেল! বসে । 



পাগল পীর ৩৮৯ 

সেবায়েত শ্রীকালিপদ ঘোষ (ফকির); বয়স আনুমানিক ষাট বৎসর । পৃরা! 
হিন্দুমতে পাগল ঠাকুরের মন্দিরে পূজা হয়। এখানে পৃজার সমর বাজনা 
বাজে, বেলপাত।, ফুল-বাতাসাদি অর্থ্য হিসাবে প্রদত্ত হয়। অনেকে ফল, 
বাতাসাদি মানত হিসাবে দিয়ে থাকেন। বা1ংসরিক অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রতি 
শনিবার ও মঙ্গলবারে এখ।নে পৃজ। অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । 

মুনলিখের শরীয়তী মতে বাধ! হওয়ায় ৮বরদাকাস্ত ঘোষের উদ্যোগে 

উক্ত নতুন স্থান তৈরী কর! হয় এবং পাগল পীরের দরগাহটি পগল ঠাকুরের 
মন্দির নামে অভিহিত হয়। উক্ত মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিঠিত রয়েছে । 



বটবত্রংশ পতিচ্ছেদ 

বনবিবি 

মবনশী মোহম্মদ খাতের সাহেব তার বে।ন বিবি জহ্ুর। নামক গ্রন্থে 
লিখেছেন,__বেরাহিম (ইব্র।ছিম) নামে জনৈক ফকির মক্ধ। শহরে বাস 
করতেন। তার ওরসে গোলাল বিবির গর্ভে এক বনে বনবিবি এবং শ। 
জঙ্গলির জন্ম হয়। বনবিবি ও শাজঙ্গলি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মদিনা শরীফে 
এলেন এবং সেখানে হাসেনের আওলাদের কাছে মুরিদ হয়ে যাত্রা করলেন 
হিন্দুস্তান অভিমুখে । 

বোনবিবি ও শ। জঙ্গলি আগে বেহেস্তে ছিলেন। আল্লার হুকুমে তাদেরকে 
বের| হিমের ঘরে জন্ম নিতে হয় । কারণ, আঠারে| ভ।টিতে তাদের জন্র। হবে । 

আরব থেকে রওন। হয়ে প্রথমে তাব! এলেন বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলে, _ভাঙ্গড 
পরের নিকট। 

বহেন ভাঙ্ষড শাহ! শুন দিয়। মন। 

এই তে ভাটির দেশ আইলে এখন ॥ ইত্যাদি 

মোহণ্মদ মুনশী সাহেবও বনবিবির পরিচয় দিতে গিয়ে তার বনবিবি 
জহুরা নামক গ্রন্থে অনুরূপ বক্তব্য রেখেছেন। 

তাদের মত অনুষায়ী বনবিবিকে এঁতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ করতে 

হয়। তবে তাদের বক্তব্যের সমর্থনে কোন এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়। 

যায় না। অধিকাণ্শ গবেষকের বক্তব্য এই যে বনবিৰে মূলতঃ হিন্দ্র দেবী 
বনদেবীর মুসললিম সংস্করণ। বনবিবি হিন্দু-মুসলমান ধর্মচিন্তার সমস্থিত 
অরণাদেবী। আদিম যুগে হিংম্র জীব-জস্তর ভয়ে কে ন। ভীত ছিল! তখন 

মানুষ আধুনাকালের প্রহরণ আবিষ্কার করে নি। এঁ সব হিংস্র জীব-জন্তর 

হাত থেকে রক্ষ। পাওয়ার জন্য কল্পিত অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পুজা প্রবন্তিত হওয়াই 

স্বাভাবিক । বনবিবি বনের জীব-জন্তর এমনই এক অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
স্বৃতরাং বনবিবি এক কাল্পনিক পীরানী হিসাবে গ্রত্থীতব্য। বনবিবি যদিও 



বনবিবি ৩৯১ 

হিন্দুর বনদেবীর মুসলমানী সংস্করণ বলে কথিত, তথাপি অধুন। বনবিবি 
কবল মুসলিমের নন, তিনি হিন্দু-মুসলিম সকলের । 

বনবিবির প্রভাব প্রধানতঃ সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গের সুন্দরবনাঞ্চলে ব্যাপ্ত ॥ 
স্ন্দরবনে যীর।ই প্রবেশ করেন তারাই হিংস্র জীবজন্তর কবল থেকে মুক্ত 
থাকার প্রার্থন। করেন বনবিবির নিকট,_-বনবিবির থানে পৃজ! অর্পণ করেন 

কিংব! মানত করে বনে প্রবেশ করেন কিংব। গুত্য।বর্ভন কালে নির্দিষ্ট 
'থানে' পৃজ। অর্পণ করেন। এই সব নেক ষার। সুন্দরবনে ওবেশকারী 

প্রধানতঃ উার। ক।ঠ সংগ্রহক!রী, মধু সংগ্রহক।রী (মৌলে ), শিকারী 
প্রভৃতি । 

সাধ।রণের ধারণ! বনবিবি দয়াশ,ল।। এক শ্রেণীর ফকির দেখ। 

য।য়*্ৰ'র মন্ত্রে সাহায্যে বাঘকে নাকি বশীভূত করতে পারেন। এই 
ফকিরগণ ওঝ| বলেও কথিত । বাঁঘকে বশ'ভূত কর।কে বাঘবন্ধন বল। হয় । 

বনবিবির ছ'রকম মৃত্তি দেখ' যায় । মুসলম।ন প্রধ/ন অঞ্চলে বনবিবি হন 
কিশোরী মুসলিম বালিকার ন্যায়__খাথায় লত।প।ত। অ|ক। টুপ ,__ মাথায় 

চুলের বিনুনী, টিকৃলী,__-গলায় নানারকম হার, বনফুলের ম।ল।,__পরনে পির।ন 

ব। ঘাঘ্র। প[জামা, পায়ে জুত।-মোজ!,__গায়ে পাতূল। ওড়ন।। কোন স্থানে 

তার হতে আশাদণ্ড এবং ঝাগু1। | ত।র বাহুন মুরগী বা বাঘ। তার কোলে 

ব|লক মুন্তি। অনেকের ধারণ! সেটি দক্ষিণ রায়, মতান্তরে বনবিবি পীচ।লীতে 

নণিত ছুখে নামক কাঠ্রিয়। বালক । বনবিবির জয়গ।য় মসলিন ফকিরগণ 
শিরনী হ।জত, মানত প্রদানে কতৃত্ব করেন। সেখানে ম্বরগী জবাই হয়. মন্ত্র 

পাঠ হয় ন।। কেহ ব। কোর।ণের দু'একটি বয়েত মনে মনে আবৃত্তি করেন। 
হিন্দ্র-প্রধ/ন অঞ্চলে বনবিবির গলায় হার, বনফুলের মাল।,_মাথায় মুকুট,__ 

সর্ব অঙজে নানারূপ অলঙ্ক(র,_হাতে অশাদণ্ড থাকে ন।কোলে একটি 
শিশু, ব।ঘের উপর উপবিষ্ট ।৩৮ 

বর্ণ ব্র।ঙ্গণ বনবিবির পৌরহিত্য করেন ন|, করেন অনুন্নত সমাজের 

হিন্দুর । পৃজ। আচারে লোকায়ত বিধান অনুসৃত হয়। পুরোহিতগণ 

বনবিবিকে বনচণ্তী জ্ঞানে নিরামিষ নৈবেদ্য দিয়ে পুজ। করেন,_বলি প্রদত্ত 
হয় না । বনবিবি ষে আদিতে বনদেবী ছিলেন ত1 তার মৃত্তি ভালভাবে 



৩৯২ বাংল। প'র-সাহিত্যের কথা 

নিরীক্ষণ করলে বোবা যায়। এখনও আকৃতি ও বেশভৃষায় অরণ্য-বনবিবির 

বৈশিষ্ট্য লোপ পায়নি ।৩৮ 

বনবিবির নামে শিরনী দিবার প্রচলন কোন কোন স্থানে দেখ! যায় ন।, য। 

অধিকাংশ পীরের দরগাহে দিতে দেখ! যায়। তার নামে হাজত দিতে 

অধিকাংশ স্থানে মোরগ জবাই হয় না; বনে বনবিবির নামে ছেড়ে দেওয়। 

হয়। একে বল! হয় 'হাজত-খয়র।ত”। এ সব মোরগ ব! মুরগীকে বনবিবির 

মোরগ-মুরগী বলে । অন্যে সে মুরগী পালনের জন্যে নিয়ে যায় । মুরগী বনে 

ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতাকে অনেকে বৌদ্ধ ধর্মাদর্শ প্রভাবিত বলে চনে 
করেশ। আবার অনেকে মনে করেন যে মা বনবিবি ব। বিবিমা অতযন্ত 

দয়াবতী। তার ভক্ত বন্-সন্তানকে হত্যা ন| করার সন্তান-বংসল মানসিকত। 

থেকে এই প্রথার উদ্ভব । 

বনবিবির থান সাধারণতঃ নদ-নদী খাল-বিলের তীরে, গ্র।ম পাশ্বৃস্ত 

মাঠের ধারে বট, অশ্ব ব। অন্য যে কোন বৃক্ষের তলায় অবস্থিত। থ।নে মাটির 

টিপির উপর মৃত্তি স্থাপিত হয় । সেখানে সাধারণ ঘট ব। চিত্রিত ঘট থাকে । 
অনেক স্থানে বনবিবির স্থান পীরোত্তর থাকে । অধিকাংশহথলে সেই থান 

সরকারী রেকর্ডভৃক্ত ন। থাকলেও ন্যুনপক্ষে এককাঠ। জমি ছাড় থ।কে। 

দরগাহ 'থান' উন্মুক্ত স্থানেই থাকে । তবে থানের সম্মুখভ।গ প্র!চীর দিয়াও 

আবৃত থাকে না। লোকের বিশ্বাস যে তার থানে গভীর রাত্রে বাদ 

নিঃশবে' সাল।ম জানার্তে আসে ;__দেবীও গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এ 'থানে, 

একবার আসেন এবং ভক্ত পশুকুলের প্রণতি নিয়ে যান। বসিরহ!ট 

মহকুমার হাসন।ব।দ থানার অন্তর্গত ভূকু“গু1 নামক স্থ(নে বনবিবির নামাঙ্কিত 
এবং কাব্য-খ্যাত এইরূপ একটি 'থ!ন” আছে । থান ইছ।ম্তী নদীর পুৰতীরে 

অবস্থিত । সেখানেই নাকি বনবিবির আপনার আসন। কাব্যে আছে,__ 

বনু দেখে বনবিবি রওয়ান। হইল, 

ভ্ুরকুগায় অ।পনার আসনে বসিল। 

বনবিবির নামে কয়েকখানি মুদ্রিত পাচ।লী কাব্য, কয়েকখানি অমুদ্রিত 
নাটক আছে। মুদ্রিত কাব্যগুলি লিখেছেন বয়নদ্দিন, মুন্শী. মোহাম্মদ 
খাতের ও মোহাম্মদ মুন্শী সাহেব । উহাদের রচনায় তেমন মৌলিক পার্থকা 
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দৃ্ট হয় না। কাবে;র নাম বে।নবিবি জহ্ুর। নামা । এতে দুটি কাহিনী 
আছে। একটি নারায়ণীর জঙ্গ ( জঙ্গ অর্থে যুদ্ধ) এবং অপরটি ধোনা-দুখের 
প|ল|। মে|হাম্মদ মূন্শী স।হেব প্রণীত পাঁচ।লীর বিবরণ এইরূপ ;__- 

কবি আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন _ 

কহে মোহাম্মদ মুন্শী জে।ন।'বে স্বায়, 
ভূরসুট কানপুরে বসতি আমার । 
শেক দারাজতুল্ল। জান আমার ওয়ালেদ, 
আল্ল'তাল। পুর| করে দেলের মকছেদ । 

এই ক।ব্যের মধ্যে অন্য অংশে অন্য কবির ভণিত। পওয়| য় । যৎ.2- 

বনবিবি ও স। জঙ্গলি মদিনা থেকে বনে অসার কাহিনী-অংশের শেষে 

অরছে, - 

বে।নবিবি সেথ! হইতে বিদ।য় হইল, 
অধম ছ!দেক মুনশী পয়!রে রচিল। 

অ।ন|র, নারায়ণা বনবিবির তাবেদ।রী করব।র বয়ানে আছে 2 

শোন এবে ধে।ন। মৌলে কাহিনী দুঃখের । 

কহে শোন আছিরদ্দিন জোনাবে সবার, 

চব্বিশ পরগণ। বিচে বসতি যাহ।র | 

এ থেকে অনুমান কর! যায় যে কাব্যখানিতে বিভিন্ন কবির হস্তাবপলেপ 

আছে। ৩বে মুনশী মোহাম্মদ খাতের গণীত কাব্যে এরূপ ভিন্ন কবির 

হস্তাবলেপ আছে বলে কেন ভণিত] নেই। মোহাম্মদ খ|তের আপনার 

পরিচয়ে দিয়ে বলেছেন-__ 

মোহাম্মদ খাতের কহে আছি করি সার, 

হাবড়। জেলার বিচে বসতি যাহার । 

বালিয়| গোবিন্দপুরে কদিমি মোকাম, 

মোহাম্মদ হেছ।মুদ্দিন বাবাজীর নাম। 

সি 

। 
র্ 'ন কেন এই কাব্য লিখলেন তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 

লিখিতে কাহিনী কেচ্ছ। নাহিক আছিল ইচ্ছ। 



৩১৪ ংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

কি করিব জেদ করে সবে ॥ 

পূর্বদেশ বাদাবন সেথা হৈতে লোকজন 

আইসে যার কেতাব লইতে । 

হামেসা খায়েস রাখে জেদ কোরে কহে মোকে 

এই পুথি রচনা! করিতে ॥ 

কহে সকলেতে ইহ। বোনবিবির কেচ্ছ! যাহ! 

বিরচিয়া ছাপ যদি ভাই। 

সে হইলে দেশে পুথি মোর। অনায়াসে 
সকলেতে ঘরে বসে পাই ॥ 

শুনিয়। এয়ছ।ই কথ। দেলেতে পাইয়। ব্যথ। 

তেবে গুনে আখেরে তখন। 

বে।নবিবি কেচ্ছা যাহ] আওয়াল আখেরে ত।হ। 

একে একে কৈনু বিরচণ ॥ 

মোহম্মদ মুনশী সাহেব এরূপ কোন কৈফিয়ং দেন নি। কাব্যখ।নি 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে লিখিত । কবি লিখেছেন £__ 

“তেরশো পাঁচ সাল বারই ফান্তনে। 

কলমে বিদায় করিলাম ভেবে গুণে ॥ 

মোহম্মদ মুনশী সাহেব বিরচিত বনবিবি জন্ুরানাম! কাব্যের কাহিনীর 
সংক্ষিপ্ত রূপ £__ 

মন্ধ! সহরে আল্লার এক ফকির ছিলেন,__নাম তার রহিম । তার পতীর 

নাম ফ্ুলবিবি। তার নিঃসন্তান। সন্তানের জন্য তারা আল্লার দরগ|য় 

এবং পরে রস্থলের গে।রে প্রার্থন! জানালেন। রস্বল বেহেস্তে গিয়ে 

জিবরিলকে জিজ্ঞাস! কর্লেন,__ 

লাডক। নাহি হয় বেরাহিম ফকিরের 

এ কারণে আইনু আমি নজদিকে তোমার । 

হবে কি ন। হবে দেখে আইস একবার-_ 

জিবরিল তখন খোদার আরশের নীচের কেতাব দেখে এসে রসুলকে 

জানালেন। রসুল ত! জেনে তখনই ফিরে এসে তাদেরকে বললেন যে 
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ফুলবিবির পেটে ছেলে হবে না । দ্বিতীয় বিবাহ কর্লে তার গর্ভে বেট! ও 

বেটি হবে। ফ্ুলবিবি দ্ঃখে কাতর হলেন। ফকির দ্বিতীয় বিবাহ করতে 
চান। কপাল মন্দ বুঝে ফ্ষুলবিবি একটি ইচ্ছা পুরণের সর্ভে সে বিবাহে 
অনুমতি দিলেন। 

বের।হিম ফকির এবার শাহ। জলিলের চৌদ্দ বছর বয়সের কন্য। গুল।ল 

বিবিকে বিবাহ করে নিয়ে এলেন। 

বোনবিবি জঙ্গলি বেহেন্তে আছিল, 

তাহ।দিগে আল্প। তাল। হুকুম কবিল। 

পয়দ। হও গিয়। গুল।ল বিবির সেকমে, 

বনবিবি ও সা জঙ্গলি রাজী হলেন,_'খোদ।ই মদদ মোর। চাহি হর ব|তে।' 

গুলালবিবির গর্ভ হল। দিনে দিনে দশ মাস পুর্ণ হয়ে এল। ফ্ুলবিবি 
এব!র ফকিরকে তার সর্ত পূরণের জন্য গুল!লবিবিকে বনবাঁস দিতে বল্লেন। 

ফকির শিরে কর।ঘাত করে বল্লেন, 

কেমনে এ হ!লে তাঁকে বনবাস দিব। 

খোদার হুভবরে কোন মুখ দেখাইব ॥-***" 

মাফ কর বিবি আর কিছু চাহতুমি। 

ফুলবিবি রাজী হলেন ন। অগত্য।! ফকির এক ফন্দি স্থির করলেন। 

তিনি গুলালবিবিকে বল্লেন যে,_ আমার এমন কেহ নাই যে খালাসের দিন 

তোমার দ্বঃখের কেউ শরিক হয়। “ফুলবিবি তের পরে অ'ছে ত বেজার ।' 

এখন উচিত কাজ এই যে,__'তেব। ম1 বাপের ঘরে দিই পৌছাইয়া |, 

গুল।লবিবি র।জী হলেন। কিছুদূর গিয়ে বেরাহিম বনের পথ ধরলেন। 

গুলালবিবি জিজ্ঞাস। করলেন,_-রাস্ত। ভুলে এ তৃমি এলে কোথায় ? 

বেরাহিম বল্লেন,__ 

সাদীর আগেতে ছিল মান্নাত আমা, 

কবিল! আমার যবে হবে বারদার, 

জিয়ারতে যাব হজরত আলীর রওজায় 

নজদিগে পৌছিলে হবে মান্নত আদায়। 

কিছুদূর গিয়ে ক্লাস্ত গুলাল শুয়ে পড়লেন এক গাছতলায় । ম্ব্রমন্দ 



৩৯৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

হাওয়ার তিনি ঘৃমিয়ে পড়লে বেরাহিম তিন বার ডাকলেন বিবিকে । ত্বমস্ত 

বিবি উত্তর ন! দেওয়ায় বেরহিম 

কহে আল্ল। নাহি এতে অজাব ছওয়াব, 

তিনবার ডাকিলাম ন। দিল জওয়াব । 

এটাই বেরাহিমের একট! ম্যোগ । তিনি গুল!লবিবিকে সেখানে ফেলে 
ঘরে ফিরে এলেন। 

গুলাল বিবি ঘবম ভেঙে দেখেন বেরাহিম নেই। তিনি কেঁদে উঠলেন। 

বললেন,__ 

বুঝিনু এ ছুনিয়াতে কেহ কার নয়, 
আল্ল। ছেওয়! আর কেহ নই দয়াময় । 

তিনি হাত তুলে কাদতে ক।দতে আল্লার দরগায় মোনাজাত করলেন এবং 

বেহ্শ হয়ে পড়লেন। তখন আল্লার হুকুমে চার জন হুর এসে তাকে সাম্মবন! 

দিলেন,__আল্লার ফজল হবে তোমার উপর। 

যথাসময়ে তিনি এক ছেলে এক মেয়ে প্রসব করলেন। ছুঃখ তুলে তিনি 

বেটা-বেট কোলে নিলেন। দুটি শিশুকে পালন কর। কঠিন ভেবে তিনি 

বেটকে হায়াতের উপর ভরসাঁয় বনে ফেলে বেটাকে কে।লে নিয়ে অন্বাত্র 

গেলেন । বনের এক হরিণ! সেই বেটিকে প।লন করতে ল।গল। 

বেটার নাম সা জঙ্ষলি ও বেটর নাম বনবিবি। তার। দিনে দিনে বড় 

হতে লাগল । সাত বছর পর,_্ৃকুম করিল দোছে খালেক কিবরিয়া । 

বাদাবনে যাও দোহে ভাটার সহরে। 

ফুলবিবি ইচ্ছ! পূরণ হয়ে গেল। বেরাহিম এবার চল্লেন গুল[লবিবির 

সন্ধানে । জঙ্গলের ভিতর তাদের সাক্ষাত ছল বেরাহ্িম তাকে ঘরে ফিরতে 
অনুরোধ করলেন! 

বিবি বলে চাঁতুরি করিতে কেন আইলে । 

আমি খুব জানি যাহা! আছে তের! দেলে ॥ 

লইয়। আল্লার নাম জঙ্গলে রহিব। 

জেন্দেগা'থ।কিতে নাহি আলাপ করিব ॥ 



বনাববি ৩৯৭ 

বিবি শেষে ঘরে ফিরতে র।জী হলেন। পথে দেখা বনবিবির সাথে । 

বনবিবি এবার, সা জঙ্গলিকে হেঁকে বলে কোথ। যাও ভাই। 

মা-বাপের সাথে যাওয়। আবশ্যক নই ॥... 

আঠারে। ভাটিতে যেতে হবে আমাদের । 

খোদার হুকুম এয়ছ। অ।মাদের পরে ॥ 

আমাদের জহুর। জহের সেথা হবে 1 

স! জঙ্গলি তখনই বনবিবির আহ্বানে সাড। দিয়ে মাতার কোল থেকে 

নামলেন । বনবিবি, মাত! ও পিতাকে সান্তবন। দিয়ে বিদায় লিলেন। 

বেরাহিম ও গুলালবিবি ্রঃখিত মনে ফিরে এলেন। 

বনবিবি ও স| জঙ্গলি প্রথমে এলেন মদিনাতে। নবীর এক আওলাদের 
নিকট মুরিদ (শিন্) হলেন। পবেতীার। ফাতেমার রওজায় গিয়ে জিয়ারত 
করলেন । ঠী'র। প্রার্থন। করলেন নবীর রওজায় গিয়ে । 

তাহ! বাদে বে।নবিবি ভাই-বহিনেতে । 

খেলাফত চাহিতে ল।গিল নবী হইতে ॥ 

গায়েব থাকিয়। খেলকা ট্রপি দোহে দিল । 
চুমিয়া সে এনায়েত হাতে তুলে লিল ॥ 

মদিন| শহর ত)1গ করে কতদিন পর তাঁর। হিন্দৃস্বানে এলেন। গঙ্গ পার 

হয়ে এসে সাক্ষাত পেলেন শাঙ্গড-সাহার । ঙ1ঙগড সাহ! উাদেব পরিচয় পেয়ে 
বল্লেন, এই ত ভাটির দেশ আইলে এখন ॥ 

নাচেতে দক্ষিণ। রায় ঈশ্বর ভাটির । 

এ সব জঙ্গল জান তাহ।র জায়গীর ॥*** 

চ।ন্দখাল রায়-মল শিবদাহ আর। 

প্রথমে এসব ঠই কর এক্িয়।র ॥ 

ত। বাদে জুডিতে গিয়। আসন করিবে । 

সেথ। হইতে খবরদার আগে না বাড়িবে ॥ 

সা জঙ্গিকে নিয়ে বনবিবি বাদ।-বন দখল করতে চললেন। প্রথমে 

জুড়িতে পৌছে তার। নামাজে বসলেন। আজানের সে আওয়াজ শুনে দক্ষিণ 

রায় বীর সনাতনকে ডেকে বল্লেন,__ 



৩৯৮ বাংল। পার-সাহিত্যের কথা 

কিমের আওয়াজ এয়ছ। বাদল গরজে ষেয়ছ। 

জেনে আইস গিয়1 বাদ|-বনে ॥ 

বড়খান বন্ধু আইলে হীকে নাহি কোন কালে 

আসিয়াছে দোসর! যে আর। 

ভাগাইয়া দেহ তাকে কোথা হইতে এসে ই।কে 

নাহি জানে সীমান। আমার ॥ 

রায়ের হুকুম নিয়ে সনাতন বনে গিয়ে দেখে যে দুজনে নামাজের 

আসনে বসে আছেন। তাদের শিরে টুপী গায়ে জুবব।। তার। সামনে এক 

বাণ্ডা পুতে তছবি জপছেন। ভয় পেয়ে সনাতন ফিরে এসে রায়কে 

বললে, 

এক মর্দ এক বিবি কি সব দে!ছর। ছবি, 

রূপে বন হয়েছে উজালা । 

বদনে মলেছে থাক, বন্ধ করে দুই আখ, 
তছবি হাতে বলে আল্ল। আল্ল। ॥ 

এ কথ। শুনে দক্ষিণ রায় ক্রোধান্থিত হয়ে সদলে সঙ্জিত হলেন যবনকে 

ভাগিয়ে দিতে । এমন সময় তার মাত। নারায়ণী এসে বল্লেন যে,_ 

আঁওরাতের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হলে তার অখ্যাতি হবে! অতএব নারারণী 

নিজে যাবেন যুদ্ধে । 

নারায়ণী যুদ্ধ সাজে সঙ্জিত। হলেন। তার সাথে চল্ল ত্বৃত, প্রেত, 

ডাকিনী-যোগিনী, দেও-দানে। । বনবিবি ত। দেখতে পেয়ে স। জঙ্গলিকে 

জোরে আজান দিতে বল্লেন। নামাজের আওয়াজে ত্বঁত-প্রেত পলায়ন 

করল। পলায়ন করল ডাকিনী-যোগিনী। নারার়ণী ভীত হলেন। তরু 

যুদ্ধ হল । তিনি নানাবিধ অন্ত্ নিক্ষেপ করলেন তাদের দিকে কিন্ত তাদের 

বিপদ অপসারিত হল ন|। অবশেষে নারায়ণী আত্মসমর্পন করলেন এবং 

আপনার মোকামে ফিরে গেলেন। 

বনবিবি এবার বেরুলেন জহুর! করতে । একে একে সব ভাটি ভ্রমণ 

করে তরকুণ্ডা মোকামে এসে আন্তান! করলেন। দক্ষিণ রায়কে বনবিবি 

দিলেন কোদোখালি অঞ্চল । 



বনবিৰি ৩৯৯ 

আছিল ঘতেক সেই বনের প্রধান । 

বাটওয়ার। করিয়। সবারে করে দেন ॥ 

যার যে সরহদ্ধ লিয়। খুসিতে রহিল । 

কেহ কারে। সীমান। না হরণ করিল ॥ 

বনবিবি পাঁচালী কাব্যের অপর কাহিনী এইরূপ ;_- 

বরিঙহ!টি গ্রামে ছিল ধেন।ই মৌলে অর্থাৎ মধু সংগ্রহকারী । তার। দুই 

ভাই। ছোট ভ।ই-এর নাম মোনাই। ধোনাই-এর বাসন| মোম-মধূ সংগ্রহ 

করবে, বাদ।য় যাবে। মোন।ইকে বল্ল সাত ডিঙ্ষ। তৈরী করিয়ে দিতে । 

মোনাই বাধ। দিয়ে বল্লে যে,_-ত|দের ঘরে তে। অভাব নেই, তবে কেন 

বাদাবনে বাঘের মৃখে প্রাণ হারাতে যাবে। ধোনাই বল্লে,_-বসিয়। 
খাইলে টুটে রাজার ভাণ্ডার 

ন[ছোডবান্দ। ধে।ন।াই অবশেষে সেই গ্রাখের খে নামক এক গরীবের 

ছেলেকে তাদের হঃখ অবসানের আশ্বাস দিয়ে, সাথী করে নিল। দুখের 
মাতার অবুঝ মনকে বূঝ দিয়ে, অবশেষে হখের বিবাহের ব্যবস্থ। কর।র আশ্বাস 
দিয়ে তবে ডিঙ্গি ভসালে।। ত।দের ডিঙ্জি বরুণহটি, সন্তেষপুর, ধূলে প্রভৃতি 

অঞ্চল, _রায়মঙ্গল, মাত:ল। প্রভৃতি নদী এবং আরে। অনেক জায়গ। ছেডে 

এসে পৌছিল গড়খালি ন।মক বাদায়। ছুখেকে সে ডিঙ্গির মধ্যে ভশিপ্নার 

থাকতে বলে নিজে মোম-মধু সংগ্রহে বনের ডিতর গেল । 

খাড়ি থেকে দক্ষিণ রায় দেখলেন ধেো!ন'ই মৌলে দুখেকে পূজায় নরবলি 

দিয়ে মোম-মবু পেতে চায়। রাগান্বিত হয়ে তিনি সমস্ত মৌচাকের মধু 
হরণ করলেন । মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে ৰোনাই তে। অবাক । “চাকের 

ভিতর নাহি মধুর ভাগু।র।” তিন দিন বনে ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে সে কাদতে 

ল।গল । কিস্তিতে ফিরে খ।ন।-পিন। ন। খেয়ে শুয়ে রইল। দক্ষিণরায় 

তকে স্বপ্নে বল্লেন, 

বাদ।বনে মোমষ-মধু আমারই সৃজন ॥... 

নরবলি পৃজ। যদি দিতে পার তুমি। 

মোম মধু সাত ডিঙ্গ। দিব তোরে আমি ॥ 

ধোনাই দৃঃখিত হল,_এ প্রস্তাবে রাজী হল ন|। দক্ষিণ রায় বল্লেন,_. 



8০০ ব।ণল। পীর-সাহিতে)র কথা 

“দেখি বেট। কেমনেতে য।ও দেশে ফিরে ।' ধোনাই ভয় পেল। সে বুঝল 
দুখের উপর রায়ের নজর । অগত)| সে রাজী হল। 

ধোনাই এরপে রায়ে স্বপনে কহিল। 

চেতনে অ।ছিল দ্বখে তামাম শুনিল ॥ 

দুখে গুনে ছঃখিত হল,__-ঞ্নে পড়ল তার দ্বখিনী মাতার কথা । নিরুপায় 

দ্বখে স্মরণ করল বনবিবিকে । বনবিবি সে করুণ আহবানে আসনে থাকতে 

পারলেন ন।। দ্বখের নিকট এসে আপনর পরিচয় দিয়ে সমস্ত বিবরণ 

শুনলেন । বনবিবি এব।র খেকে কে।লে নিয়ে, 

কহিতে ল!গিল তুমি ফরজন্দ কাহার ॥ 

ধোনাই তোম।কে রয়ে দে যাবে যখন। 

তুমি মোরে | বলিয়। ডাকিও তখন ॥ 

পলকের বিচে আমি অ।সিয়। পৌছিব । 
দক্ষিণ! রায়ের হ।ত হইতে ছ।ড়াইব ॥ 

পূর্ব-সর্ভ মতন ধোন।ই সাত ডিঙ্গ। নিয়ে এল কেদোখালি নামক জায়গ।য়। 

রাত্রে রায় স্বপ্নে বল্লেন যে মধু ভাঙার আগে যেন সেতার নাম নেয় এবং 

মধু নিয়ে যাবার আগে যেন দুথেকে দিয়ে যায় । পরদিন ছুখেকে নৌকায় 

রাম্ন। করে রাখার আহ্দশ দিয়ে ধোনাই জঙ্গলে গেল। সেখানে দক্ষিণ 

রায়ের অনুচরগণের সহায়তায় সাত ডিঙ্গ। মোম-মধুতে পুর্ণ হল। বায় 

বল্লেন__মধু সব নদীতে কেলে দাও । মধু কেলে দেওয়! হল। পসেখ।নক।র 

পনি হল মিঠ। ,__সে গাঁঙের ন।ম হল মধুখালি। এদিকে দুখে তে। ডিজে 
কাঠে রান্ন। করতে ন। পেরে স্মবণ করল বনবিবিকে। বনবিবির দেয়।য় 

বেগর আগুনে খান। তৈরা হল। সে র'তে সকলে খান।-পিন। খেয়ে শুয়ে 

রইল । 

পরদিন ডিঙ্গ। খুলবার আগেকাঠ সংগ্রহের £য়োজন হল। ধে।নাই 

আদেশ দিল দুখেকে কাঠ সংগ্রহ করতে । ছুখে বল্ল, কেদোখালির 

চরে আমায় ফেলে যেও না; শোকে আমার মা মার। যাবে। 

ধোনাই কোন কথ্থা শুনল না--তাকে কৌশলে সেখানেই নামিয়ে দিয়ে 

চলে গেল। 
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নরমাংস লোভী রায়মণি খাড়ি থেকে খেকে দেখে বাঘের আকৃচ্ি, 

গ্রে তার দিকে অগ্রসর হল । 

দেখিয়| দুখের গেল পরাণ উড়িয়। | 

বলে বনবিবি মাগে। লেহ উদ্ধারিয়। ॥ . 

পলকেতে ভাই বহিন পৌছিল সেথায় ॥ 

দেখে দ্বখে পডে আছে হুস হাবাইয়া। 

দ্বখেকে লইল বিবি কোলে উঠাইয়। ॥ . 

সা-জঙলিকে বে।নবিবি কহে গোশ্ব। ভরে । 

থ|ওয়াব গরুর মাংস রাক্ষস বেট।বে ॥ 

বনবিবির আদেশে সা জঙ্গলি, চড মাবল ব।ঘের মাথায় । তখন দক্ষিণ 

রায় পলায়ন করতে লাগলেন। স। জঙ্গলি তাঁকে অনুসরণ কৰলেন ॥ 

পথিমধ্যে পড়ল আজিম দরিয়!। নিজের মহিমায় রায় সে লী পার হলেন। 

সা-জঙ্গলি আল্লার নাম নিয়ে নদীতে নাহলেন। হট সমান হল জল। 
দক্ষিণ রায় ত| দেখে ভীত হলেন। তিনি তার হাঙ্গর-কুমীরকে আদেশ 

করলেন স। জঙ্গলিকে গ্রাস করতে । প। ঝাভ। দিয়ে সে সবমেবে ফেলে 

ম। জঙ্গলি নদী পার হলেন। ভয়েরায় দৌডে গেলেন গাজীর কাছে__ 
«এ বিপদে গা্জি ভাই করহু উদ্ধার ।” সব শুনে গ।জী বল্লেন,_ 

বনবিবি নম তার ভাটির প্রধান ॥ 

খোদার রহম আছে উপরে তাদের । 

রায়কে অনুসরণ করে সা-জঙ্গলি এসে হাজির হলেন সেখানে । গ।জির 

সহিত দক্ষিণ র|য়ের বন্ধত্ব দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। গাজি সকলকে সঙ্গে 
নিয়ে গেলেন বনবিবির নিকট ॥ গাজির পরিচয় পেয়ে বনবিবি বল্লেন,-_ 

ত্বমি এখানেতে আছ ওলি এলাহির। 

মানুষ ধরিয়! খায় রাক্ষস বে-পির ॥ 

বনবিবিকে সালাম জানিয়ে গাজী বল্লেন, মানুষ ধরে খায় ত। তো 

আমি জানিনে। হে জননী এখন তাকে ক্ষমা কর। দক্ষিণ| রায়ের 

ভুমি তে। সই-ম!। কারণ ইনি নারায়ণীর পুত । দক্ষিণ! রায় বনবিবির 

পদে পতিত হলেন। বনবিবির রাগ দুর হল। তিনি বল্লেন, খন হে 

সাত 



৪০২ বাংল। প'র-সাছিত্যের কথ। 

ভিন বেট। হইল আমার |, গাজি, সা-জঙ্গলি ও দুখে এই তিন ভাই-এর 

মিলন হল। গাজি, দ্খেকে সাত জাল। ধন দিতে চাইলেন। দক্ষিণ রায় 

তাকে আঠারে। ভাটির মধ্য থেকে মোম-মধু চাওয়। মাত্র পৌছে দিতে 
চাইলেন। তারপর গাজা ও রায় বিদায় হলেন। বনবিবি দ্বথেকে কোলে 
নিয়ে__ 

«আঠার ভাটিতে সব ভ্রমণ করিল ।” 

আপন। আসনে বিবি বসিল খুসিতে । 
দুখের কপাল ফেরে বনবিবি হইতে ॥ 

এদিকে ধোনাই মৌলে সাত ডিঙ্গ। ভণ্তি মোম-মধু নিয়ে ঘরে ফিরতে 
এসহরে সে খবর ছড়িয়ে পড়ল । দুখের ম। খবর পেয়ে এসে হাজির ধোন।ই-এর 

বাড়ী £-- কোথায় আমার হুখে কহু রে ধোনাই। 

টাদমুখ দেখে তার পরাণ জুড়াই ॥ 

£ধানাই মাথ। নিচ করে বল্ল £__ 

কাষ্ঠ ক।টিবারে হুখে গেল জঙ্গলেতে । 

কেদোখালির চরে খায় ধরিয়। বাঘেতে ॥ 

ঘুখের ম। একথা শুনে কেদে আকুল হুল। ত।“তুরকৃণ্ডায় বনবিবি 

প।রিল জানিতে ।” বনবিবি দুখেবঝে বল্লেন ,_- 

“যাহ বাব! ঘরে আপনার ॥ 

বুড়ী মাত। কান্দে তোর হয়ে জারে জার |. 

জ্ুখে বলে মা জননী £-. 

কি করিব দেশে শিয়। কি আছে আমার। 

তোমা! হেন দয্লাবতী কেব। আছে আর ॥ 

বনবিবি বলে বেট। ন! কর ভাবন| । 

আমি তোর পিঠ পরে আছি পোস্ত পান। ॥ 

যখন ধিয়ান তুমি করিবে আমায় । 
মুহূর্তে যাইয়! দেখ! দিইব তোমায় ॥ 

অনেক সাত্বন। ও সাহ্স দিয়ে তিনি দ্ুখেকে সেকে! কুমীরের পিঠে চড়িয়ে 

দেশে পাঠিয়ে দিলেন। 
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দুখে এসে পৌছুল নিজের গ্রযমে । কুমীরের পাঠ থেকে নদীর কিনারায় উঠল 
ধস এবং কাতরড।বে ম। ম। করে ড।কৃতে ডাকৃতে ফিরে এগ ঘরে । দেখল তার 

ম।, কান। ও ক।ল। অবন্থপ্ন অচেতন হরে পড়ে অছে। দুখে তংক্ষণ|ং স্মরণ 
করুল বনবিবিকে । বনবিবি এসে বল্লেন, 

লইর। আল্লার নাম চক্ষ ও কানেতে। 
হাত ফিরাইর| দেহ পাইবে দেখিতে ॥ 

শুনিতে পাইবে হুস হইবে বহাল।'" 

একথ। বলিপ্ন। বিবি গ!য়েব হইল ॥ 

'দ্বখে ও তার মাতার আনন্দ-কন্লুণ মিলন হল। ছেলের কাছে বনবিবির 

পয়ার কথ! শুনে-__ 

বুড়ী বলে ঝাচাইল তোরে পাকঙাত। 
বনবিবির নামেতে ক্ষীর করহ খয়রাত ॥ 

মায়ের কথ। মত দুখে গলে কুড়ালি বেঁধে সাত গ্রামে ভিক্ষ। করে এবং 
বনবিবির মহিম! প্রচার করে বেড়ালে।। গ্রামের ছেলেদের ডেকে এনে 

বনবিবির নামে খন্নর।ত দিল। তারপর দুখে বল্ল, ধোন।ই-এর জগ্য এত 

হৃঃখ,অতএব তার বিচার চাই। বুড়ি বল্পে, ন।, তার সাথে লড়াই করে 

কাজ নেই। দুখেস্মরণ করন বড়রধ। গ(ঞ্জীকে এবং প্রতি শ্র্চতি মতন স।ত জাড়ি 

ধন-দোলত চাইল ঘর-বাড়ী নিন করবার জন্ত। দুখে সেধন অনায়াসে 

পেল। তারপর স্মরণ করল দক্ষিণ র|য়কে এবং তাকে পূর্ব প্রদত্ত প্রতিক্রতি 

পঙ্গন করতে অনুরোধ কর্ল। দক্ষিণ রায় ততক্ষণাং অনুচরদের সহায়তয় 

দুখের বাড়িতে পর্বত-প্রমাণ কাঠ আনিয়ে দিলেন। দুখে মন্ভুর মিস্রির 

অভাবে দুশ্চি্ত।গ্রস্ত হয়ে স্মরণ করঙ্গ বনবিবিকে । বনবিবির স্বপ্লাদেশে যহ্ 

রায় পর।ঈন প্র।তে গিলে দ্ধের নিকট উপ ইত হল। 

যু রায় দুখের হুকুমে মাত। লিয়!। 
দরকার মাফিক লোকছন মাজা ইরা ॥ 

ফয়মাইস মোতাবেক বানাইয়। দিল 

যেখানে হ। আবশ্কক সকলি করিল ॥ 



৬১ বাংল। পী্ব-গাঁছিত্যের কথা, 

এবার হের ধাদশাই ঠাট-বাট হল। '“ধোদার মেহেয়ে হখে  ধাগশাই 

পাইল ।” বর্নবিবির নির্দেশে হুখে, যহু রায়কে দেওয়ান করল। ৃ 

একদিন দুখে কাছারিতে বসে সকলকে তলব করল । সকলে এসে সালাম 

করে গেল,_-এল ন। কেবল ধোনাই মৌলে । দুখে সাহ! পিয়াদ! পাঠিয়ে তাঁকে- 
দরবারে আনালে! | ধোনাই এবার দুখেকে সালাম জানিয়ে মাথ। নীচু করল ॥ 
ছুখের পায়ে ধরে সে মাফ .চাইল। আরে। সকলের অনুরোধে খে তাকে 

মাফ করে দিল। ধোনাই বাড়ী ফিরে ভাবল-__ 

কেঙগগোখালির কথ! যখন মনেতে পড়িবে 

দুখে, গোশ্বা হইয়া তখনি আমাকে বোলাইবে 1... 

সাত পাচ ভাবে দেলে ইয়াদ হইল । 

কাতর হইয়া! বনবিবিকে ডাকিল ॥ 

দ্য়াবতী বনবিবি বলুলেন__ 

শোন বে-আকেল ধোন। কহি যে তোমায় ॥ 

ছখের হাতে প্রাণ যদি বাচাইতে চাহ। 
ছুখের সাথে অ।পনার বেটী বেহ। দেহ ॥ 

বনবিষি মেইমত ছুখেকেও নির্দেশ দিলেন | ধোনাই বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে 
এল | দুখে তাতে সম্মত হুল । 

“বেটার সাদীর বাতে আহ্লাদ বুড়ীর । 
চলিল ছুখের বাড়ী তুফান খুসির 1". 

গরীব কাঙ্গাল খুব নেহাল হইল । 

বনবিবির নামে খুব খয়রাত করিল |... 
কাতরেতে ডাকিতে লাগিল ম। বলিয়।। 

বনবিৰি ধ্বিযন।নেতে জানিতে পারিয়়া ॥ 

শ্বেত মক্ষি হইয়। দুখের কাছেতে পৌছিল । 

কেন বাছ। ডাকিলে কহিতে লাগিল ॥ 

দুখে বলে মা! জননী তোমার কৃপায় । 

চৌধুরী করিল্না তুমি দিয়াছ আমায় ॥ 
তোমার কুপায় মোর হইল কোঠারাড়ী । 
বিয্নাছ দিইলেন ঘোরে ধোনাের ধাড়ী ॥ 
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বছ দেখে যাহ মাত। আসনে আপন । 

বিপদে রাখিও পদে করিলে স্মরণ ॥ 

বনু দেখে বনবিবি রওয়ান। হইল । 

ভুরকৃণ্ডায় আপনার আসনে বসিল ॥ 

মোহম্মদ মুনশী সাহেব বিরচিত কাব্যখানি ১০৬২ আকৃতিবিশিবট। 
পৃষ্ঠ সংখ্য। ৪৮। হামদে।-ন।ত. কাহিনী ও সৃচীপত্র। প্রধানতঃ এই তিনট 
ভাগে বিভক্ত । বারোটি শিরোনামা অ|ছে। দ্বিপদী ও ত্রিপদী পন্নারে 
রচিত। প্রথম পংক্তির শেষে ছুই দড়ি এবং দ্বিতীয় প-ক্তির শেষে তারক! 
চিহ্ছ। ভণিতার নমুনা এইরূপ £__ 

খোদ।র-দরগায় ভে-জ হ!জার শে।করান।। 
কহে মুনশী থোহম্মদ ভাবিয়। রব্ব।ন| ॥ (পৃঃ ৬) 

অথব।, কহে হীন কবিক!র ভাবিয়। রব্বন। ॥ (পৃঃ ১9) 

এ কাব্যেরও পৃষ্ঠাগুলি ড।ইন দিক থেকে বাম দিকে সজোনো অর্থাৎ 
ডাইন দিক থেকে পড়ে বাম দিকে যেতে হয়। ভাষ। দাক্ষণ বঙ্গের বিশেষতঃ 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার । প্রচুর আরবী-ফরপী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । বহু অশুদ্ধ 
বর্ণ আছে। তবে ভাষ। বেশ সরল। গ্রামের সাধারণ মানুষের বুঝবার 

পক্ষে বটেই। ৃ্ 

প্রত্যক্ষভাবে বনবিবির মাহা ত্ময-কথ। হলেও পরোক্ষভাবে আল্লহ তালার 

মাহাত্ম-কথ৷ বিরৃত হয়েছে। কবি, কাহিনীর আরস্তে লিখেছেন, 

দন্তবক্ষ মৃনি মৈলে পুত্র রাজ্য পাইল। 
দক্ষিণ। রায়ের নাম প্রকাশ পাইল ॥ 

হিন্ুতে দিইত পৃজ। দেবত। বলিয়। ৷ 
অত্যাচার করে খায় মানুষ ধারয়। ॥ 

বাদাবনে মানুষের দেখ। যদি পায়। 

বাঘের ছুরত হইয়। প।কড়িয়। খায় ॥ 

রাক্ষসের জাত মানুষ খাইতে লাগিল । 

কেহ তার প্রতিকার করিতে নারিল ॥ 

আদম জাতের পরে আল্ল। নেঘেবান। 



€০৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ! 

আলেমল গ!য়েব তিনি রহিম রহমান ॥ 

বনবিবি সাজংলিকে ভেজে দুনিয়াতে । 

হুকুম হইল যাও আঠারে। ভাটিতে ॥ 

আল্লাহ্ তাল। কেন বনবিবি ও সা-জংক্রিকে আঠারো ভাটিতে প।ঠালেন, 

আঠারে। ভাটিতে এসে তারা কি কর্লেন__এই নিয়ে কাহিনী হলেও-_এ সবই 
যে মানবীয় প্রয়োজনে সংঘটিত হয়েছে তা সুস্পষ্ট । অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ 
নয় বা পুজা €চলনের জন্য বনবিবিকে চরে পাঠানে। হয় নি। তবে বনবিবির 
প্রভাব যে জনমানসে বিশেষভাবে পডেছে ত। কবি বিকৃত ন৷ 

করেই লিখেছেন । বনবিবিব দয়ায় ছুখে অবশ্যস্তাবী বিপদ থেকে রেহাই 

পেয়ে 

“চাল চিনি ও দুধ এনে ক্ষীব পাকাইল ॥ 
গ্রামের ছেলে সব আনে বোলায়]। 

বনবিবির নাম লিয়। দিল খেলা ইয়। ॥ 

দুধ চিনি ক্ষিরের হাজত সেই হৈতে । 

শুরু হৈল, আদ।য় করেন সকলেতে ॥ 

বনবিবি কাবে)র কাহিনীর আ'রস্ভ আরবে এবং সমাপ্তি আঠারে। ভাটিতে।' 
কবি যদিও নার|য়ণী জঙ্গ ও ধে|ন! খের প।ল। বলেছেন,--অন্যত্র শুধু তিনি 

ধোন! €মীলে ও দুঃখের প।ল। বলে উল্লেখ করেছেন। বনবিবি জহুর] নামায় 
অন্য নামকরণও তিনি করেছেন--“বনবিবি কেবামতি ।” 

বনবিবি কাবোর দুটি কাহিনী পৃথক হলেও উভয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত 

হয়েছে। দুটি কাহিনীই ঠিলনাস্ত। নাটকে রূপ দিবার খুবই উপযোগ্গী, এবং 

ত। হয়েছেও। গল্পের অ।কর্ষণ' শক্তি প্রবল । 

পগচালী কাব্যখানি নর, নারী, দেবত।, দানব প্রড়ৃতি চরিত্র সমন্থিত। 

বনবিবিকে কেন্দ্র করে সমগ্র কাহিনী গডে উঠেছে; মুতরাং কাবের, 
নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে। কাহিনী থেকে বোঝ। যায় যে ভাটি 

অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বড়! গাজীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের 

যে সংঘর্ষ হয়েছিল, বনবিবির সংগে ভার সংঘর্ষের কারণও ঠিক তাই ৮ 
তবে দক্ষিণ রায়কে নুসঙ্গিম বিদ্বেষীরূপেই দেখা যায়। শক্তিতে পেকে 
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ন|! ও$|যর় বনবিবির সহিতও তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। বড়! 
গ|জীব সহিত সংঘর্ষে কবি কৃষ্ণরাম দাসের “রায়মঙ্গল” কাব্যে দক্ষিণ রায়ের 

হীন পরাজয়ের চিত্র নেই। 

মুসলিমের বঙ্গ-অভিযান সফল হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । স্থানীয় 

অধিপতিব পরাজয় ববণ করতে হয়েছিল--এ কথাও এঁতিহাসিক সত্য। 

স্থানীয় অধিপতিদের অন্যতম দক্ষিণ রায়ের পরাজয় হয়েছিল--একথা অসত্য 

নয়। তাকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত কর।ব জন্য কাল্পনিক মিশ্র দেবতার 
আবির্ভাব গুয়োজন হয়ে থাকতে পাবে । কবির কল্পনাব রাজ্যে তা সম্ভব-_ 

কিন্ত পর|জয়কে পরাভূত করে বড়! গ।জী তথ। বনবিবির আধিপতা রক্ষার 
উপর কে।ন গুভ|ব দক্ষিণ র|য় বিস্তার করতে পারেন নি। তাকে পরাজয়ের 

মাধ্যম্ইে সহ|বস্থানের পরিস্থিতিতে আসতে হয়েছিল। তবে একথাও সত্য 

যে তৎক।লীন মৃসলিম শ[সকগণ বুঝেছিলেন, নিভেদেবকে স্থায়ী করতে 

গেলে স্থানীয়দেরকে চির-বিরে।ধী কবে বাখা চলে না। অতএব স্থানীয় 

অধিবাসীগণের সংস্কৃতিতে আঘাত যতখানি সম্ভব ন। কবাই উচিত এইরূপ হয়ত 

ধ।রণ! করেছিলেন। 

মুনশী সাহেবের এই কাবে)ব সহিত মোহম্মদ খাতেবেব কাব্যথানির 

কাহিনীগত মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ভাষায় অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য 

আছে। কে!ন কোন ক্ষেত্রে শবগুলি হুবহু ব)বহত হয়েছে । মুনশী সাহেবের 

কাব্যে যে একাধিক কবির হস্তক্ষেপ হয়েছে তা বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ভণিতা 

থেকে বে।ঝ। যায় । যেমন £-__ 

বোনবিবি সেথ। হইতে বিদ।য় হইল। 

অধম ছাদেক মুনশী পয়।বে বচিল ॥ 

অথব|, কহে হীন আছিরদ্দিন জে!নাবে সবর । 

চবিবিশ পরগণ। বিচে বসত যাহার ॥ 

লক্ষ/নীয় যে কবি তার ভণিতায়, “হীন” “অধম” এই সব শব ব্যবহার 

করেছেন। বৈষ্ণব স্বলভ দীন, দাগ প্রভৃতির ন্যায় হীন, অধম শব ব্যবহার 
করে কবি তীর ভক্তমনের পরিচয় দিয়েছেন। বনবিবি কাবো দয়াবতী ম! 

বনবিবির নিকট সন্তানের যে ভক্তি ব। সন্তানের প্রতি মাতার যে স্নেহ তা 

সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 



9৫৮ ব।ংল। পার-সাহি তর কথা 

নারীর সইত নারীর যুদ্ধ বিবরণ শুধু এই কাব্যের কাহিনীতে নয়, সমগ্র 
পীর সাহিত্যে এক নব সংযোজন। দুর]চারী ধোন। মৌলের শাস্তি বিধান 
এবং ভক্ত ছুখের ভক্তির পুরস্ক।র প্রদান বনবিবি চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে । 

দক্ষিণ রায়কে রাক্ষস-রূপেই চিত্রিত কর। হয়েছে । তিনি এবং তদীয় মাতা 

ন।রায়ণী বিক্রমশালী । তার! দৈব বলে বলীয়ান নন। নানাবিধ বাণ নিয়ে 

তার। যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন,_ কিন্তু বনবিবি ও সা-জঙ্লির আছে কিছু অস্ত্র 

ছাড়াও আল্লার কুদরত । দুখের ছৃঃখিনী মাতার মাতৃ হৃদয়ের যে পরিচয় 

প.ওয়। যায় ত। জীবন্ত হয়ে উঠেছে । এক স্থানে আছে__ 

বিদেশে তোমাকে আমি যেতে নাহি দিব। 
মুষ্টি ভিক্ষ। ্ঙে আমি তোরে খাওয়াব ॥ 
তে।মার রে।জগারে মোর ন। আছে দরকার । 

ঘরে বসে থাক বব। নজরে আমার ॥ 

এই উক্তি থেকে প্রকৃত বাঙালী মাতৃহদয়ের পরিচয় পাওয়। যায়। মায়ের 

অশচলের তলায় থাকার বাঙালী-স্ুলভ মনোভ।ব এতে সুম্প্ট । তবে 
সব ক্ষেত্রে বাঙালী সম্ভ/ন মায়ের অহ।চলের তলায় থাকে ন। | 

দুখে বলে মাত। তুমি ন। পার বুঝিতে । 

বিদেশেতে যায় লে।ক উপায় করিতে ॥ 

জওয়ান হইনু অবশেষে কি হইবে । 

তুমি বাদে 'ভচা1 মেঙ্গে কে মোরে খাওয়াবে ॥ 

নছিবে কি লিখিয়াছে- আল্ল। পরওয়ার। 

আজমায়েস করিয়। আমি দেখিব একবার ॥ 

বনবিবি কাব্যে দক্ষিণ বঙ্ষের বিবরণ প্রসঙ্গে কিছু কিছু ভৌগে।লিক তথ্য 

পাওয়া! যায় । ধোনাই__ছুখের পালায় সুন্দরবন বিশেষতঃ দক্ষিণ চব্বিশ 

পরগণার সুন্দরবন অঞ্চলের চিত্র প।ই। বরুণহাটি, সন্তোষপুর, রারমঙ্জল, 
মাতল।, হেড় ভাঙ্গড়, ফুলত।ল, গড়খালি, কেদোখালি, ভুরকুণ্ড।, হাসনাবা'দ 

প্রভৃতি স্থান মানচিত্রে শুধু দৃষট হয় তাই নয়, ত্বরকুণ্ডায় বনবিবির ষে স্থারী 
আসল. ছিল ত। আজে বিদ্যমান। এই ত্রকৃণ্ড। হল হাসনাবাদের কিক্কিং 
দক্ষিণে ইচ্ছামতীর পূর্বব কূলে অবস্থিত। তার জে, এল নং ৭৬। ডর সুন্বমার 
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দেন তার ইসল।মি বাংল। সাহিত্যে ভুরকুণ্ড নামক স্থানটি বঞ্ধমান 
- হুগলী সীমান্তে তিরোল গ্র।মের কাছে মুড়াই নদীর ধারে বলে উল্লেগ 

করেছেন। তবে দখিনের বাদাবন, হাসনাবাদের সন্নিকটস্থ এবং আঠারো 
ভাট অঞ্চল বলতে হাসনাবাদ থানায় অন্তর্গত উক্ত ভ্বরকৃণ্ডাকেই বুঝায় । 

ব্যক্তি হিসাবে দক্ষিণ রয়, বড়খ। গাজী, ভাঙ্গড় শহ্ প্রমথ এঁতিহ।সিক 

ব্যকজির কথ। এতে আছে। সুন্দরবনের কুমীর বাঁঘ-হরিণ প্রভৃতি জীবজস্ত, 
কাঠ-মোম-মধু প্রভৃতি বনজ সম্পদের পরিচয় এই কাব্যে পাওয়। যায়। কৰি 

'এখানে সুন্দরবনের মনুষ্য ভক্ষণক।রী রাক্ষস চরিত্র অঙ্কন করে বুঝি তৎকালীন 
বিবরণ দিতে চেয়েছেন। 

বনবিবির কাহিনী ভিত্তিক কয়েকখানি নাটক লিখিত হয়েছিল। ন।টকগুলির 

মুদ্রিত ্ূপ আজিও পাওয়। যায় ন!, কিন্ত বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও এই 

নাটক গ্রামাঞ্চলে অভিনীত হচ্ছে এবং সাধারণ মান্য কতই ন। আনন্দ লাভ 

করছে, র।ত্রি জাগরণে ত। দর্ণন-শ্রবণ করে। এইরূপ একখানি নটকের 

প রচয় এইরূপ £-- 

ন।টকের নাম বনবিবি। র)য়িত। সতীশচন্দ্র চৌধুরী । রচনাকাল বাংল। 
১৩১৬ সালের ৪ঠ1 মাঘ সোমবার থেকে ৯ই মাঘ শনিবারের মধ্যে। 
নাট্যকারের পরিচয় “বড়রখ। গাজী” অংশে প্রদত্ত হয়েছে। ন।টকের আকৃতি 
১৩২ ৯৮”। ন!টকখানি সাধারণ সাদ। রঙের ক।গজে লেখা । 

নাট্যকা হিনী পাচট অঙ্কে বিভক্ত । পৃষ্ঠ। সখ্য! ৪৭। প্রতি অঙ্কে আছে 
পচটি করে দৃশ্য । অবশ্য দৃশ্যগুলি সংক্ষিপ্ত। নাটকখানির পাঁচটি অঙ্গ 
যথাক্রমে,__বন্দন।, ভূমিক।, আবহুন-গীতি, পাত্র-পাত্রী পরিচয় ও 
ন।ট্যকাহিনী। বন্দন। ও ভূমিক। পয়ার ছন্দে রচিত। নাটকের আরস্তে আছে 
এপ্রীশ্রীহক নাম।” পয়ারের প্রতি পংক্তিতে ছ।ব্বিশটি অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। 

একন্থানে আছে “শ্রীশ্রীএলাহি ভরস।। ব্রাহ্মণ হিন্দ নাট্যকারের পক্ষে 

*স্রীশ্রীহক নাম” ব| *শ্রীশ্রীএলাহি ভরস।” লেখায় এলাহি ব| হকের প্রতি 

শ্রদ্ধ। প্রদর্দনের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। ন।ট্যকার উল্লেখ করেছেন যে 

নাটকের সংযোগস্থল আরব ও.ভারতবর্ষ। 

। আাটকখানিতে সর্বমোট উনপঞ্চশট গীত অ।ছে। তন্মধ্যে প্রথম ও শেষ 
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গান দুখানি বন্গনার্গীতি। আবাহন গতিতে নাট;)কারের ভণ্তা আছে 

আছে সাতখানি কোরাস গান। তমিকার মধ্যে কাহিনীর চুম্বক ৫দত হয়েছে ৪ 
নাট/কারের বাসস্থান ছিল বারাসতে। সুতরাং এ নাটকে স্থানীয় ভাষার 

পরিচয় আছে। একস্থানে ধোনাই বলছে £-_ 

ধোনাই--বলবো কি ভাই, আমার আর ভাল লাগচে না। যাহোক 

আমরা লিখতে পড়তে শিখিচি, হিসেব কিতেব রাখতে জানি-_ 

বাপ-দাদার পেশ। ছাড়ি কেন? চোংমাস এলো, মৌচাকে 
অসমোর মধু । 

[ ছিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য ] 
অথব।, 

মফিজদ্দি-_হালিমা-দিলজানি ! মেরে খুসী হনে হাসি মুখে হহলে 

যেতে হুকুম কর। তোগ| কানন! দেখলে মই যাব কেমন করে 

হালিমা! একে তে। আমার প। বাড়াতি মন সরচে না। কি 

করি বল মোনাই বড্ড ধরেচে। [৩য় অংক ১ম দৃশ্য ] 

কয়েকটি স্থানীয় শব্দ £__ 

গুচকে সুচ্কে লে অর্থ গুছিয়ে নিয়ে 

চলব্যানি অর্থ চল্বে'খন 

” চন্্ম অর্থ  চল্লাম 
ফিরুতি অর্থ ফেরার ব৷ ফির্বার 

তোম্গ। অর্থ তোমাদের 

ছবগে অর্থ চুবিয়ে ; ইত্যাদি। 

আর্বী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি বেশ কিছু শব এতে ব্বহুত হয়েছে) 

তাছাড়া কয়েকটি প্রবাদও আছে । যেমন-- 

১। জোর যার মুন্গুক তার। 

২। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেল।। 

৩। গাছে না উঠতেই এক কীাদি। 

৪1 বসে খেলে রাজ!র ভাড়ারও খালি হয়ে যার । ইত্যাদি 

নাট/কারের ভণিতায় ঘে ভক্তি গকাশ পেয়েছে তা লক্ষযণীয়। বন্দন। 
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অংশে তিনি লিখেছেন ।-_ 
আর যত পীর ফেরেম্ত! আছে ত্রিভ্ববন। 

নতশিরে আজি দীন করে আবাহন ॥ 

অথব। অধম সতীশে বলে, 

বনবিবি কৃপ! বলে, 

অসস্ভব হইল সম্ভব ॥ [ভূমিক! ] 

অথব।, বনবিবি জহুর] এখন শুন সবজন । 

(মা) আঠার ভাটিতে আসি পাতিলা আসন ॥ 

কাঙালের ম৷ দয়াময়ী আমাদের সবজয়ী 

থাকে ন। তার কোনও ভয় যে লয় স্মরণ । 

তাই বলি মান একিন দেলে ডাক ম| বনবিবি বলে 

যাবে দুঃখ-দৈন্য চলে পৃজ তার চরণ। 

দীন সতীশ বলে কুতৃহলে মা বলে ডাক রে মন ॥ 

[ আবাহন গীতি ] 

নাট)কার হিন্দুর দেবত। ব। মুসলিমের পীর বলে ভক্তি অর্পণে কোন 
তারতমা পোষণ করেন নি, এ ভণ্তা তারই নিদর্শন । বলা বাহুল্য, নাট)কা'র 

ত্রাঙ্গণ বংশীয় সন্তান। 

নাট্যকার যদিও লিখেছেন,__ 

দোজখ হইতে যদি পরিত্রাণ পাবি। 

প্রাণ ভরি' ডাক মন এত্রাহিম নবী ॥ [ বন্দন।] 

তবু তিনি দেবী-মাহাত্ম্য ওচারের হ্যায় বনবিবি-মাহাত্মই রচনা করেছেন। 

ভুমিকায় তাই আছে,_ 

সব ছখদূর হল দরখে ফিরে ঘরে এল 

ভিক্ষ। মাগি মায়েরে পৃজিল। 

পায় বছধনমান অকাতরে করে দান 

মায়ের জহুর। গচারিত ॥ 

বনবিবি নাটকের কাহিনী, মোহাম্মদ মুন্শী ব| মোহম্মদ খাতের সাহেব 

বিয্লচিত “বনবিবির জহুর।” কাব্যরই অনুসারী । তবে এতে আছে, 
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হিন্বু-মসলিম সমব্বয়ের সৃস্প$ আদর্শ ; বনবিবি, বনাঞ্চলের বর্্রা ব। দেবী, 
_-তিনি রাণী ব| সাম্রাজ্জী নন। অন্তান্য কাব্য অপেক্ষ! এখানে কয়েকটি 
অতিরিক্ত চরিত্র পাই। যেমন,_-দক্ষিণ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাত। বিষম রায় ও 

বরিজহাটি গ্রামের বণিক মোনাই মৌলের মাতুল মফিজদ্দি। 
নাটক খানির গীতগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নাট্যকার এই নাটককে তাই 

“গীতাভিনয়” বলে উল্লেখ করেছেন। এতে ব্যবহৃত হয়েছে স্থানীয় কথ্য 

ভাষ|। গানগুলি কি স্বরে গেয় তাব উল্লেখ নেই। প্রত্যেকটি গান ছয় 

পংক্তিতে সীমাবদ্ধ । এতে স্বদেশ প্রেমাত্মক ভাব আছে , উচ্চ ভাবাদর্শ প্রায় 

ক্ষেত্রেই নেই। কাহিনীই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গানের অঙ্গ । কয়েকটি গান 

হাস্যরসাত্মক। একক ও কোরাস উভয় প্রকার সংগীত এতে আছে । বনবিবি 

নাটকে সর্বশেষ দৃশ্যের সমাপ্তিতে পুনরায় সমস্ববে “জয় ম| বনবিবির জয়”__ 
ধ্বনির স।থে নিম্নলিখিত স্তুতি আছে £__ 

বন্দি মাতঃ বনবিবি বিপদবাবিণী। 

আশীষ যাচে ম। দীন তাপিত তাবিণী ॥ 

মুঢমতি হীনগতি, 

ন। জনি মা স্তুতি নাতি, 

(ওম) দাসে দয়। দান সতী জগং-জননী। 

(দীন) সতীশ সভয়ে স্মরে মহিমা বাখ।নী ॥ 

বনধিবি মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন ক।ব্য হয়ত বয়নুদ্দিন রচিত “বনবিবির 
জহর'নামা'। এই কাব্যের রচন|-কাল বা'ল। ১২৮৪ সাল (ইং ১৮৭৭-৭৮ 

সাল) ৭১ মতান্তরে এর রচনাকাল উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্বীর 

প্রথমার্ধের মধ্যে ।২৩ মনশী মোহম্মদ খাতের সাহবের কাব্যের 

রচনাকাল বাংল ১২৮৭ সালের ৭ই কাতিক (ইং ১৮৮১ সাল)। মোহম্মদ 

মনশী সাহেব প্রণীত ক।ব্যের রচনাকাল বাংল। ১১০৫ সালের ১২ই ফাস্তন 

ইং ১৮৯৯ সাল)। নাট্যকার সতীশচন্ত্র চৌধুরী প্রণীত নাটকের রচনাকাল 
বাংল। ১৩১৩ সালের ৪ঠ মাঘ সোমবার (ইং ১৯০৭ সাল)। নাটকখানির 
দ্বইট কপিই গ্রতিলিপি মাত্র । প্রথম কপির লিপিকাল ইং ২১-১২-১৯১৭ সাল , 

লিপিকর শ্রীঅ চক্র চৌধুরী । এবং দ্বিতীয় কপির লিপিকাল ইং ৮-৭-১৯৩৯ 7 
জিপিকর জীজময়নাথ চৌধুরী । প্রথম কপির অবন্থ। জরাজীর্ন। 



সপ্তত্রিংশ পণিচ্ছে? 

বিবি বরকত 

বিবি বরকত একজন কাল্পনিক পীরাণী । তার আর কোন বিশেষ 

পরিচয় পাওয়। যায় না। 

পারানী বরকত্ বিবির নামে বসিরছাট মহকুমায় হিঙ্গলগঞ্জ থান।র 

অন্তর্গত কাটাখালি নামক গ্রামে একটি কাক্সনিক দরগাহ আছে। দরগাহ 

স্থানটির পরিমাণ আনুমানিক এক কাঠ! । সেখানে আছে শুধু ঝোপ, অর্থাং 

পতিত জমি। দরগাহছের সেবায়েত ছিলেন মরছম আব্বাস আলি গাজী 

প্রমুখ । তার1 এ দরগাছে সকাল সন্ধ্যায় ধূপ-বাতি দান করতেন। বর্তমানে 
তেমন নিয়মিতভাবে ধৃপ-বাতি দেওয়। হয় ন| বটে, কিন্তু স্থানীয় বু ভক্ত 
সেখানে দুধ, বাতাস।' ফল প্রভৃতি মানত দিয়ে থাকেন । সেখানে বাংসরিক 

কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা মেল। হয় ন|। 

বিবি বরকত্ মা! বরকত্ নামে অনেকের নিকট অভিহিত হন। তার 

নামে রচিত একাধিক সাহিত্য গ্রন্থের পরিচয় পাওয়৷ যায় ন!। মুহম্মদ 

' আলিমুদ্ধিন সাহেব রচিত “মা বরকতের মেজমানি”২৬ নামক যে কাব্যগ্রন্থের 
সন্ধান পাওয়। যায় তার কিয়দংশের উদ্ধৃতি এইরূপ 

বরকত রহচ্য 

ফুলী দাসী বলে বাত জননী আমার 

হাসারত হইল আজ ময়দান মাঝার । 

সোমার নাহিক লোকের কিবা! চমংকার 

দ।ড়াইয়। আছে সব টাঙ্গের বাজার । 

বসিবার জন্বে তার। শোরশার করে 

বসাইব কিসে মাগো বল ন! আমারে । 

বিছাওয়'ন! যে নাহি মাগো! কি করি উপায় 

বসাইব কিসে মাগে। বলন। আমায় । 



৪১৪ বাংল। পার-লাহিত্যের কথা 

মেজমানি করেছ তুমি ফকিরের ঝি 
বিছওয়ান। যে নাহি তোমায় বসিতে দিব কি। 

তাহার উপায় এখন বলে। গে। জননী 

অকারণ হয় বুঝি সাধের মেজমানি । 
এখন বলি যে মাগে! আরজ মের। লও 

বসিবার জায়গ। এখন জলদি এনে দাও । 

এ বাত শুনিয়। বরকত মহুলেতে যায় 

নামাজের পাটি এনে ফুলির হাতে দের । 

পাটি দেখে স্ষুলি বলে বলি মা তোমারে 

একপাটি লয়ে আমি বসাইব কারে । 

ফুলি তখন বলে বাত আর কিছু আছে 

এই পাটি লয়ে আমি দিব কার কাছে। 

বেশোমার লোক সেথ। আছে সমুদয় 
এই পাটি লয়ে আমি বসাইব কায়। 

বরকত বলেন স্কুলি আমার কথ। লও 

এলাহি ভাবিয়। পাটি মজলিসেতে দেও । 

বরকত বলিয়। পাটি জমিনেতে ডালিবে 

বসিবে তামাস লোক নজরে দেখিবে ॥ 

এ বাত শুনিয়। ফুলি দেলে খুশী হয় 
পাটি লয়ে দৌড়াদ্দৌোডি মহুলেতে যায় । 

সেখানেতে গিয়। স্কুলি ভাবে আপন মনে 
মজলিদেতে পাটি আমি ডালিব কেমনে । 

মায়ের কাছেতে আমি হামেশ। বেড়াই 

আর নামেতে জারি কিছু হবে নাই। 

বরকতের কাছে আমি থাকি সবক্ষণ 

আমার নামেতে পাটি ডালিব এখন । 

ইহ1 বলে ফুলি দাসী পাটি যেভালিল 

হই হাত ছিল পাটি এক হাত হুইল । 

ফমেষদি গেল পার্টি হইল অস্থির 
হায় আল! বারিতাল। কি করি ফিকির ॥ 



ইহ। বলে স্কুলি তখন ভাবিতে লাগিল 
এমন মতলব আমার কি জন্যেতে হইল । 

বরকতের কাছে আমি সরমেন্দ! হইব 

কেমন করে মায়ের কাছে স্থখ দেখাইব। 

ভাবিয়্! অস্থির ফ্লি দেল পেরেশান 

এবার বুঝি বরকতের ন। রহিবে মান । 

ভাবিয়। অস্থির স্কুলি ভাবে সোবহান 
দয়! যদি কর বারি রহিম রহমান । 

€তোম। বিন। দয়াবান আর কেহ নাই 

দয়াময় নাম তোর জানেন সবাই ।॥ 

সৃজন পালন আর আপন কৃপায় 

দয়! কর অধীলেরে আপে দয়াময় ॥ 

তুমি ন। করিলে দয়! কি হবে উপান্প 

মুক্ষিলে পড়ির। তোমার দাসী মার। যায় । 

কত হে করুপ। করে আপনার মনে 

রহম হইপ বারি পাক নিরঞ্নে। 

রহম হইল যবে আপে দয়াময় 

গায়েব আওয়াজ স্ুলি শুনিবারে পায়। 

হুকুম হইল এয়ছ। পাক নিরঞ্জনে 

বরকতের নামে পাটি ডাল ন। এক্ষণে । 

আওয়াজ পাইরা স্কুলি দেলে খুশী হইল 

বরকত বলিয়। পাটি জমিনে ডালিল । 

বরকতের খুব এক্সছ। বল! নাহি যায় 

বিছাইর়। প।টি স্ুলি দিশ। নাহি পার। 

এসেছিল যত লোক তামাম বসিল 

এক হাত পাটি তার বাকি ষেরহিল। 

স্কুলি দেখে বলে বাত জননী আমার 

সকলি করিতে পার ম্বায়। বোঝা ভার ॥ 

কাসাতে কাদাতে পার জননী সবার 

দেল খুশী হয় মোর দেখিলে তোমায় | পৃঃ ১৮-৯৯) 



৬১৬ বাংল! পীয়-ল'ছিত্যের কথা 

মুহন্মদ আলিমুদ্গিন রচিত “মা বয়কতের মেজমানি,, নামক কাব্যগ্রন্থখানি 
আমাদের হস্তগত হয় নি। তার রচনাকাল ব| অগ্কান্য পরিচয় আপাততঃ 

প্রাপ্তব্য নয় । কবির রচন। দৃষ্টে এই কাব্যের রচনাকাল আধুনিক যুগের নয় 

বলে অনুমান কর। যায় । ভাষায় কিছু আরবী-ফারসী শব থাকলেও মুখপাঠ্য 
এবং গল্পের মধ্যে সরলগতি আছে। 

বিবি বরকত সম্বন্ধীয় কোন উল্লেখযোগ্য লোককথ! হিঙ্গলগঞ্জ থান।র 

উপরোক্ত কাটাখালি অঞ্চলে ব। অন্য কোথাও চলিত দেখা যায় না। অবশ্য 

সেখানকার অর্থাৎ কাটাখালি গ্রামে কল্পিত দরগাহে হিন্দু-মুসলমান অনেক 
ভক্ত মানত প্রদান করে থাকেন। 



অষ্টপ্রিংশ পরিচ্ছেদ 

মানিক গীর 

সত্যপীর যেমন জোঁড়।তালি ( 0০1109516 ) দেবতা, মানিক পীর ঠিক 
তেমন নন। মানিক সুফীদের স্বীকৃত পীর। তিনি অনেকট! যীশুর স্থানীয় ॥ 

কখনও কখনও তিনি যীশুর (ঈস| নবীর) সঙ্গে অভিন্ন ॥। হ'নিক পারেব 

নামে মানিক ( মানিক্য) শবের কে।ন সংস্পর্শ নেই ॥। এটী এসেছে ম।নিকী 

(18171101159, গ্রীক 140111019105 ) হতে । ইনি ইরানের লে।ক ছিলেন 

এবং খৃষ্ীয় ছিতীয় অথব। তৃতীয় শতান্দে জরণুশত্রীয় ও খুষ্ট ধর্মের সংম্শ্রিণে 

নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন। সুফীর| মানিকীকে পীর বলে-_এবং 
যীশুর মত দয়|লু ও ব)াধি-নিবারক £হু।পুকষ বলে গ্রহণ করেছিল 18৯ 

মুনশী মোহম্মদ পিজিরদন তর মানিক পরের কেচ্ছ। নক পাচালি 

কাব্যে লিখেছেন,__ 

এলাহির চ|হ|, কমরদ্দিন স।ছ।, 

যে ড্ররাতে গোজারিল। . 

আল্লার দোয়ায়, ছুই লাডক। হয়, 

শাহ! কমরদ্দিন ঘরে | "* 

গজ মানিক নাম, দিছে ছোবহু!ন, 

বাড়ে তার। দিনে দিনে ॥ 

ফকির মোহম্মদ তার "মানিক পীরের গত” নাঃক পাঁচ।তে লিখেছেন, 

বাতুনে মানিক ছিল এলাহি মাঙ্গায়। নিল 
ব্যাধ সোপিয়। দিল তারে। 

ব্যাধিগণ লয়্যা যত তাহ।ব কব কত 

যান দেওয়ান দুনিয়ার উপরে ॥ 

কেহ বলেন মাঁনিক পীর হিন্দ সম্প্রদায়তৃক্ত । তার পিতার নাম মনোহর 

সওদাগর ।৯ 

স্” ১৭ 



8১৮ বাংল। পীব-সাহিত্যের কথা 

বসিরহাট উত্তরাঞ্চলের কারো কারে! মুখে প্রচলিত প্রবাদ যে,__মানিক 
€ মাদার নামে দুই ভাই আল্লার নিগ্গেশে তার মাহাত্ম্য গ্রচার করতে ফকির- 

বেশে বেরিয়েছিলেন। 

সুফীদের স্বীকৃত এতিহাসিক এই মানিক পীর ইরানের লোক হলেও বঙ্গে 
তিনি কল্পিত ন।নান কাহিনীর মাধ্যমে বাঙালীর মানসে যে ভাবে স্থান লাভ 

করেছেন তাব পরিচষ পাওয়! যায় উনবশ শত।ন্দে চব্বিশ পরগন। ও 

যশোহর জেলার পশ্চিম ভাগে প্রচলিত ছডাগানে__ 

ধুয়। £ মানিকপীর, ভবপারে যাবার ল। ৷ 
জয়নাল ফিকির নেলে, ফেনি খালে ন। ॥ 

[ জামাই বারিক £ দীনবন্ধু মিত্র, ৩য় অঙ্ক ] 

অন্তত্র আছে, মানিকের নামে তোমর। হেল! করে। ন।। 

মানিকের নামে থাকৃলে বিপদ হবে ন। ॥ 

মানিকের নামে চাল-পয়সা যে করিবে দান। 

গইলে হবে গক-বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান? 

[ সংগ্রহ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় ] 

মানিক পীর বঙ্গে একজন লৌকিক দেবত। বিশেষ। মানিক পারের 

সৃত্তি বিরল। তার প্রতীক-সমাধি ব| ক্ষুপ্র স্তপই বেশী ক্ষেত্রে দেখ যার । 

মানিক পীরের আকৃতি অতিসুন্দর । দেহের বর্ণ শ্বেত, দু'এক স্থানে মেঘের 

মত। মাথায় বাব.রী চুলেব ওপর ছে।ট তাজ প।গডা। চোখ ছুটি বিশ'ল। 

পোষাক পরিচ্ছদ কেন কোন স্থানে হিন্দু পৌরেণিক দেবতাৰ মত। দ্'এক 

পরতে কালে। রঙের আলখাল্ল। ও ট্ুপা দেখ। যব ;,_-তবে উভয় স্থানেই 

ভার এক হাতে আশাদণ্ড এবং অপর হাতে তস্বী ব। জপমাল। থাকে । 

মানিক পরের পৃজ। হাজচ্ের কত খাদেম সব ক্ষেত্রেই মুসলণান 
ফকিরর।ই হন।৩৮ 

মানিক পীর সাধারণভাবেই গোসম্পদ ধ। পশু সম্পদ-রক্ষক দেবত। স্থ!নীয় 

বলে কল্পত। মানিক পারের দরগাহ-স্থানে তক্তগপ নিয়মিত ধৃপ-ব।তি প্রদান 

করেন, হাজত, মানত ও শিরনি দেন। অন্যান্য পারের দরগাছের সাথেও 

গার দরগ।হ- দেখ। যায়। বভর্খ। গাজীর ঘুটিয্ন।রীর দরগাহস্থানে যেমন 
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বড়প।রের দরগাহ আছে; অনুরূপভাবে বড়ধ। গাজী পীরের পাথর।- 
দ[দপুর গ্রমের দরগাহের স্থ!নে মানিক পারের দরগাহ আছে। 

গ।ভার প্রথম দুধ প্র।য় ক্ষেত্রে প্রধমেই মানিক পারের দরগাহে প্রদ্র হয়। 

অনেক স্থানে স্থানীয় পারের দরগহে যে কে।ন প্রথম উৎপন্ন গ্রব্য যেমন দুধ, 

ফল, পাটালী গুড় প্রভৃতি ভক্তমণ দিয়ে থাকেন। মানিক পীরের ন।মে অনেকে 

গরুও উসর্গ করে মাঠে ছেড়ে দেন। অর্ধ*নতক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 

সম্প্রতি (১৯৫১) এইক্প গোসম্পর উৎসর্দম করার ঘটন| বিরঙ্গ। সার। 

বংসরের যে কোন সময়ে অথব। বংসরে একবার মানিক পারের নামে 

মেল। বসে। চব্বিশ পরগণার বারাসত মহকুমার কয়েকট গ্রামে মানিক 

পরের কল্পিত দরগাহ আছে। তাদের করেকটর নাম যথাক্রমে, 

ওটনডাঙ্গ।, আরিজুল্ল।পুর, সিরাজপুর, বামনগ[ছি, ছে।টঙ্জাগুলিয়।, উ্গা, 

শিমুলগাছি, কদন্থগাছি, আটিশাড়। পথর।, বদরপুর, ইছাপুর, পাকদহ্ 
প্রভৃতি । গ্রামে গেমড়ক দেধ| দিলে মানিক পারের সেবক ফকিরগণ 

গরুর রোগ নিরাময়ের জন্য গাছ-গ!ছড়। ব। টে।টক। ওষুধ দিয়ে থাকেন । 

অনেকে জলপড়। তেলপঢ়'ও দিয়ে থাকেন। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় তরফ 
থেকে এইবূপ গেবদ্ি গ্রামে দৃষ্টহয়। যে সব ভ্র।ম্যমাণ ফকির বাড়ী বাড়া 

মানিক পারের গান গেয়ে চাল-পদ্নস। ভিক্ষ। করে বেড়ান তাদের একজন 

১৯৬৯ থুষ্টাব্দের ২র! মার্চ তারিখের সকালে আমার বারাসতের গ্রামের 

বাসায় এসে যেগনশুনব্ে গিয়েছিলেন তার কিন্্রদংশ উদ্ধৃত করছি £-- 

মানিক পরের মেল। দেখে যে করিবে হেল। ; 

দুই পায়ে চম্প।ইব।ল। চক্ষে লাগুক ঢেল। ॥ 

আইল অ।ইলরে পীর অ।ইল লহরবান।.:" 

শ্য(মসুন্দর পীর মুখে চম্প। দাড়ি। 

ভ্রাধতে ভ্রমিতে আইল গওল।র বাড়ি ॥-.- 

এর পর সেই ফকির সংক্ষেপে বললেন 1 

গোয়াল! বধূর নিকট দৃধ চেরে ন। পাওয়ায় অভউশাপ দিয়ে প'র 

চলে গেলেন। অভশাপে গন্ধ বাছুর সব মর্ল। পারের দরয় পুনরায় তার। 

প্রাণ পেল। 



৪২০ বাংল। পীর-সাহিতে;র কথা 

এবার ফকির আবার গাইলেন ;-_ 

পৃব-দখিনে ঘরখালি ম! বেউর বাশের রয় । 

পীর নামে দান কর মা চাল-পয়স। দিয়! ॥ 

তোমায় বাড়ীর সিধে নিয়ে অন্যের বাড়ী যাই। 

তোমার বাড়ীর মানুষ-গরু রাখিবে ভালাই ॥ 
গরুর মাথায় শিং গো মা মান্ষের মাথায় কেশ। 

মানিক পীরের কৃপ। হতে পাল। করলাম শেষ ॥ 

ফকির তার নাম বলতে চান ন[। তিনি প্রো, রং শ্যাম্বর্ণ, মাথায় 

সাদ! ট্ুপী, পরণে লুঙ্গি, গায়ে তালি দেওয়। নানা রংএর ফতুয়া, হাতে চাম্র 
ও চিয্ট।। তিনি আমাদের পরিবারের *জলের জন্য তিনটি জিনিষ দিয়ে 

যান। সেগুলি এবং সেগুলর ব্যবহার যথাক্রমে,-১। কয়েকটি কলে 
স্তোর ট্ুকরে।। এগুলির এক একটি প৷রবারের €ত্যেকের হাতে বাঁধবে । 

২। এক গ্লাস জল যাতে লাল কালিতে লেখা এক ট্ুকর! কাগজ ফেলে 

দেন॥। এ জল বাড়ীর মানুষ-পশুপক্ষী সকলেই গ্রহণ করবে । এবং 
৩। উক্ত কাগজ ট্রকর। ব। কবচট্ট গ্লাসের জল থেকে তুলে নিয়ে ঘরের 

দরজার উপরে অশঠ। দিয়ে লাগিয়ে রাখতে হবে । 

কিছু চাল-পয়স! দিলে তিনি হাসি মুখেই চলে যান। 

মানিক পীরের মাহাত্ম্য-গীতি পরোক্ষভাবেও অনেক ফকির গেয়ে 

থাকেল। সে গানে বিশেষভ|বে আছে গোসম্পদের মঙ্গল-কথ'। সেইরূপ একটি 

মঙ্জল-গীতির পরিচয় দিচ্ছি £-_ 

ধুয়।- আমার মনে *নে বাল। গায়। 

মানিক জেন্দার নাম ॥ 

সকালেতে ছড়া-ধাঠ সন্ধ্য।কালে বাতি, 

লঙ্ষ্মী বলেন তাহার ঘরে আমার বসতি । 

সকা৷লেতে সাফ1ই করে স।ঝেতে সাজ|ল, 

সেই গোহু।লেতে রাখলে গরু হবে ন| নাকাল। 

যে গেহালে নিত্য সাঝে না পড়ে সাজা'ল, 

সরারা।তে দাপায় গরু সকালে ঝিমায়, 

আমু কমে তারই সথে দগ্ধকুমেষায়। 
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গো-সম্পদের মঙ্গলের জন্য মানিক পারের দোয়ায় চোষটি দাওয়াই 

পাওয়ার বিবরণ বিবৃত হয় এই ভাবে__ 

ধু়।_ 

চৌবটী বেয়াধি গরুর চৌবটি দাওয়াই, 

মানিকের দোয়। হলে তবে পার পাই । 

মাঝে মাঝে গরুর ঘটে ছোট ছোট রোগ, 

মানিকের দোয়। মাঙ্গি শে।নেন যুষ্টযোগ। 
জিহ্বাতে হইলে কাট। গলায় হইলে কোলা, 

হাতেতে লবণ লইয়। দিবেন ত।তে ডল|। 

বর্ধাতে কাদ।য় গরুর পায়েতে হয় এশে, 

শুকৃনে। ঠ।য়ে র'খবেন আর ফেনাইল দিবেন ঘষে । 

পেট ফ।পে ছ)াড়ায় গন, সিমৃূলে ব)ামো কয়» 

বংশের পাত। শুকনে। তুষ খাইতে দিতে হয়। 

জর অ।ইলে কম্প দিয়, ত!রে 'খোর' বলি, 

গাজার সাথে শুকৃনে। ঝিঙ। আর ছেঁড়। চুলি । 
মুখ চাপিক্ন। ন।ক দিয় ধেঁ।য়! দিলে পরে, 

ভাল হইয়। উঠবে গরু ছাড়ি যাবে স্বরে। 

ইহ| ছাড়। গল। ফুল যারে কয় পশ্চিমে, 

ঈশেন মুল, মরিচ ছ'কোরর জলে যাইবে কুমে। 

এই তিন উরব্য ভাই নিবেন শিলে ধেঁটে, 

হ। করাইয়। ঢালি দিবেন বিদ্ব নাহি ঘটে। 

মানুষের যেমন দাদ তেমনি গরুর কাধের কাড়, 

জল দিয়! দিবেন ধুয়ে টঠের পুরানে! মশলার ।*** 

মানিক যায় মানিক যায় গে! 

ক।নু ঘে।ষের বাড়ী মানিক যায়। 

এর পর ফকির গাইলেন শুধু দৃপ্ধবতী গভীর কথা-_ 

কথায় বলে গাই গরুর মুখে দুগ্ধ রয়, 

বেশী কইরে খ।ইলে গাই বেশী দুগ্ধ দেয়। 
চুপি ভূষি খইল-বিচালি ভেলীগুড় আর, 



৭২ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ! 

কাচ! ঘাসে গাইয়ের পেষ্টাই কয়ে দিলাম সার । 
লাউ কলাই ফ্যানে ভ'তে দগ্ধ বৃদ্ধি হয়, 

দুগ্ধ বাড়ে বাছুর সারে শুনেন মহাশয় । 

শীতেতে পরাবেন জা ম৷ ছ্েঁড়। চট দিয়।, 

গরমেতে চান করাবেন পুকুরেতে নিয়| ৷ 

স্বাস্থ্য-আল। ষাড় অথব। নকল পালের বীজে 

গোধনের বৃদ্ধি হবে ভাই কয়ে দিল।ম ও যে। 

যেমন তেমন দ্ুই ভাই আর দুই গাই যদি থাকে, 

সংসারেতে চিন্ত। নাহি কহি যে সবাকে । 

গরুর সেবায় তুষ্ট হয়েন আপনি ভগবান, 
যার কৃপায় ছেো!ট কালে বাঁচে বাচ্চার প্রাণ। 

পুরাণ-মহাভ।রতেতে জানি গোধন বড় কয়, 
এই ধনে যতু নিলে পরম।ই বৃদ্ধি হয়। 

কথ।য় বলে দুগ্ধ যদি থাকে আগে পাছে, 

কিব। ফল করে ভাই শ।কে আর মাছে। 

মেঠাই বল মণ্ড। বল দুগ্ধ ছাড়। নয়, 

দুধ-ঘিতে শক্তি বাড়ে ব্যামে! দূর হয় । 

মানিরু পীরের চরণ বন্দি প।ল1 শেষ করি । 

মুসলমানে আমিন বলেন, হিন্দ্রর। বলেন হরি ॥ 

[ মানিক পীরের গান £ সত্যেন রায় ] 

মানিক পীরের গান গ্রামাঞ্চলে এতখানি বন্থুল গচারিত যে, উ।র প্রতি 

গ্রামের হিন্দু-মুসলিম কৃষক এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষ অনেক সময় গায়ক 

ফকিরকে যেন মানিকপীরের প্রতিনিধিরূপে কল্জন। করে এবং তাকে চাল- 

পয়সা দান করে। ছেই ফবিরও তেহন মানিক পরের গ্রতি ভক্তি অপ্ণ 

করতে সকলকে আহ্বান জানান, 

মানিকের নামে তোম্র। হেল। করে। না, 

মানিকের লামে থাকলে বিপদ হবে ন| | 

ভক্তির ভগবান তিনি অভক্তের নয়, 

ভক্তিভাবে যেব! ডাকে তার বাড়ী যায়। 



মানিক পীর ৪২৩ 

মানিকের নামে চাল-পয়স!। যে করিবে দন, 

গইলে হবে গরু-বাছুর ক্ষেতে ফলবে ধান। 

বেশ কয়েকজন কবি মানিক পীরের পাঁচালী লিখেছেন । ফকির মহম্মদ 

লিখেছেন__মানিক পীরের গীত। মুনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দীন লিখেছেন-_ 
মানিক পীরের কেচ্ছ। জয়রদ্িন লিখেছেন-__মানিক পারের জহুর নামা 

নসর শহাদ লিখেছেন_-মানিক পীরের গান। ত। ছাড়! বয়নদিন, খোদা 

নেওয়।জ প্রমুখও মানিক পারের গ।ন রচন। করেছেন। 

প।চালিকার কবি মৃনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দীন সাহেব ভার পরিচয় 

দিয়েছেন অতি সংক্ষেপে । এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 

আল্ল। আল্। বল সবে হয়ে এক যন। 

মধীনের বস।ত র!ন।য় কদিমী *কা।ন ॥ (পৃঃ ২১) 

কবি অল্প বয়সে মাতাপিতাহীন হন। পঞ্চম বছর পর তিনি কিছু শিক্ষা লাভ 
করেন। উ।র ওস্ত!দ পীরের বসতি কুমারহ।টে । তিনি লিখেছেন £_ 

জেল! বাকইপুরের থান। 
তাহ!র দক্ষিণে রাণ৷ 

মোকাম এই জানিবেন সবাই ॥ 

এক। আমি সংসারে, 

মা ব!প গিয়।ছে মবে, 

ভাই বন্ধ অআর কেহ নাই ॥ 

অতি অল্প বয়সে কবি মাত।পিতাহীন হয়ে কতখানি অসহায় বোধ 

করেছিলেন ত। নিম্নলিখিত অংশ থেকে বুঝা যায় £-- 

ম। ব(প কেমন চীজ দুনিয়ার পরে। 

জনিতে পারিল।ম নাহি নণ্ছবের ফেরে ॥ 

বয়স বংসর চারি যখন হইল । 

মা বাপের তরে আল্ল। উঠ|ইয়! নিল ॥ 

পিত। মাত। সকলেতে গেলেন চলিয়। ৷ 

মাটির পিঞ্জির রহে দ্বনিয়ায় পড়িয়। ॥ 



3২5 বাংল। পীর-সাহিত্)র কথা 

অবশেষে ভেবে দেখি অ।পনার মনে। 

দ্বনিয়াতে কেহ নাই সেই আক্মী। বিনে ॥ 

শেষকালে দাদি মরে! ছিল দুনিয়ায় । 

লালন পালন করে আল্ল।কে ধিয়ায় ॥ 

তারপরে আল্ল। নবী হুকুম করিল । 

দেখিতে ২ দাদি ফওত হইল । 

যখন আরশে দাদি গেলেন চলিয়]। 

পুকুরেতে পন৷। যেয়ছ। বেড়ায় ভাসিয়। ॥ 

এ ছাড়! কবির আর কোন পারচয় প।ওয়া যায় না। 

মুন্সী মোহাম্মদ পিজিরদ্দীন সাহেব প্রণীত গওসিয়। লাইব্রেরীর 
আদি ও আসল মানিক পীরের কেচ্ছ।, কলিকাতায় ৩০নং মেছুয়। বাজার 

স্্ীট হতে নুরদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক প্রকাশিত। আকৃতি ৯১৮৬” পৃষ্ঠ! সংখ্যা 
৪০। পৃষ্ঠাগুলি বাম থেকে ডাইনে সঙজ্জিত। হাম্দ-ন।ত, কেচ্ছ। ও স্চীপত্র 
এই তিন অঙ্গে বিভক্ত | কেচ্ছ।য় ১৬টি উপবিভাগ আছে। প্রতি প্রথম চরণের 

€শেষে দুই দাড়ি এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে ত।রকা-চিহ্ন। কোথাও দ্বিপদী 

কোথাও ত্রিপদী পর্লার । প্থিপদী পন্নারে সাধারণতঃ চৌদ্দ অক্ষর । পর পর 

দুইটি একই শবের স্থলে একট শব্দ ও পরবর্তী শব্দের বদলে “২” ব্যবহৃত 

হয়েছে ॥ কেন্ছাটিতে মূলতঃ দুইট পৃথক কাহিনী রয়েছে। 

আল্লার দোয়ায় কমরুদ্দীন শ'হার পত্রী দুধবিবির গর্ভে গজ ও মানিক 

নামে দুই পুত্র হয়। 

হীরে দ।সী কয়, শুন ওগে। জায় 

হেন ছেলে নাহি করে। 

ফিরি কত ঠখই এমন দেখি নাই 

মোম বাতি জ্বলে ঘরে ॥ 

অহঙ্কারী দুধবিবি তার উত্তরে বল্লেন,_ 
ছু'জন। থাকিলে কত লাড়ক। মিলে 

শুন দাসী কহি তোরে। 

বীজ ন। রোপিলে কিসে ধন্য ফলে 

দেলে দেখ বিচার করে ॥ 



মানিক পর ৪২৫ 

এ কথা শুনে নিরঞ্জন আরেশেতে বেজার হলেন। তিনি জিবরিল-এর 

মারফত দুধবিবিকে আজার পাঠালেন। রাত্রে অকস্মাং আজারের চাপে 

বিবি অচেতন হয়ে পড়লেন,__-পিপাসায় বুক হল শুঙ্ক। পরদিন কমরদ্দিন 

খবর পেয়ে এলেন। বিবির এইরূপ অবস্থা দেখে তিনি হায় হায় করে 

উঠলেন । 

লাড়ক।কে দেখিয়। শ।হ! কান্দিতে লাগিল । 

দিনেতে দুনিয়। যেন অন্ধকার হইল ॥ 

ক্রুদ্ধ হয়ে কমরদ্দিন শাহ। বললেন,_- 

আজার দৃরেতে দিব পয়জার মারিয়!। 

এ কথাও আল্ল। শুনতে পেলেন। অহঙ্ক(রীকে সাজ। দিবার নিমিত্ত আল্ল। 

বললেন জিবরিলকে-_ 

যেমন বড়াই শ।হ। করিল এখন। 

আজার ভেজিয়৷ দেহ উচিত মতন ॥--... 

গ|য়ে জ্বর মাথ। ব্থ। পৌছিল তখন ॥ 

আল্লার হুকুমে শ।হ। যান গড়াগড়ি । 

পতি-পত্রী বিপন্ন হয়ে পড়লেন। কমরদ্দিন বললেন,-_- 

শুন দ!সী এইবারে জান্ বুঝি যায়। 

মরিলে এ দোন লাড়ক! রাইবে কোথায় 0.--.. 

একজনে রাখ দ।সী যতন করিয়।। 

দ্ইজনে মরিবে কেন কান্দিয়! কান্দিয়। ॥ 

অগত্য| দ।সী একট। ছেলে পেল; কিন্তু সেই দ|সী ছেলেকে নিয়ে চল্ল 

বিক্রী করতে । পথে তার দেখ! বদর জেন্দ।র সাথে। দাসীর অভিপ্রায় 

জেনে বদর জেন্দ| নিজেই দশ টক! দিয়ে সেই পৃত্রটিকে কিনে নিলেন । 

দু'মাস কেটে গেলে রোগাক্রান্ত কমরদ্দিন শাহ। কোন প্রকারে উঠে 

বসলেন। 

টল*ল করে অঙ্গ রাহে চলে যায়। 

শ।/হাকে দেখিয়! শয়তান আইল তথায় ॥ 

শয়ত।ন বল্ল-_সর।ব খাও-_সেরে যাবে । শাহ। ও বিবি দুজনেই খেলেন 

সরাব। 



৪২৬ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

ধন-দোৌলত যত কিছু কমরদ্দির ছিল । 

একে একে মাল-মাত্তা লুটাইয় দিল ॥ 

বদর শাহ! ক্রীত পুত্রকে গৃহকত্রী ছুরত বিবির কোলে এনে দিলেন। 
£সস্তানা সুরত বিবির কোলে সেই পুত্রকে এনে দিতে বিবি যেন হাতে 

টাদ পেলেন। পরে বদর শাত। বললেন,__ 

দিন কত মোর তরে কর ন৷ বিদায় । ... 

জাহির কারণে যাঁব 

বদর শাহ বিদেশে রওনা হয়ে গেলেন । 

বিদেশে তার বারে। বছৰ কেটে গেল। ততদিনে তিনি পালিত পুত্র 

মানিকের কথ! গেলেন তুলে । 

জাহির সেরে অনেক দিন পর বদর শাহা ফিরে এলেন হলে । তখন-_ 

মাঁয় বেট। দুইজনে নিদ্রা যায় খুশী নে, 

মানিকেরে চিনিতে ন। পারে । 

না বুঝে বদর মিয়া, কত শত গালি দিয়।, 

ছুরতেরে যায় কাটিবারে ॥ 

মানিক চেষ্টা করলেন বদর শাহ।কে বোঝাতে । বদর অবুঝ। তিনি 
মানিককে সিম্ধুকে ভরে জ্বালিয়ে দিতে চান। কাদতে কীদতে মানিক, আল্লার 

দরবারে মোনাজাত করলেন। আল্ল!। বললেন,__ 

থাক তুমি এইখানে খোসা'ল হইয়1। 

মুক্কিলে পড়িলে তুঝে লিব ত্বরাইয়। ॥ 

মানিককে সিন্ধুকে ভরে, কুঞ্জি তালা লাগিয়ে তিন দিন ধরে আগুন দিয়ে 

আ্বালানো হল। ছুরত বিবি বেঁদে কেঁদে হয়ে গেলেন অজ্ঞান। 

আল্লার দোয়ায় সে আগুন হয়ে গেল পানি। সক!লে সিম্ধৃকের কুলুপ 

খুলতে মানিক অক্ষত দেহে বাইরে এসে বদরকে সালাম জানালেন। তিনি 

বল্লেন,_ আল্লার দোয়ায় আমি রক্ষা পেয়েছি। এবার আমার বিদায় 

দিন। এবার বদর মিয়! আপনার ভুল বুঝতে পেরে কেঁদে ফেললেন। কিন্ত 
শেষ পর্য্যস্ত বদর শাহ। ও ছুরত বিবিকে “সালাম করিয়! মানিক যায় 

নিকালিয়া ৷” 



মানিক পার ৪২৭ 

এলাহি বললেন জিবরিলকে-_-“চৌষন্টী বেদের ভার দেহ মানিকেরে ।” 

জিবরিল এলেন মানিকের ক।ছে। বললেন, 

শুন শুন মানিক জেন্দ। শুন দস্তগির । 

দেরাগ শহরে গিয়! কর ন| জাহির ॥ 

এই নির্দেশ পেয়ে মানিক এলেন ভাই গজের সাথে সাক্ষাত 

করৃতে। তাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে তিনি বাহির হয়ে পড়লেন 

ফকিরের বেশে,_হ।তে আশাবাড়ি, গলে তছ্বি, পায়ে খড়ম, অঙ্গে 

ছেঁড। ঝুলি, ম।থায় প।গড়ি। তিনি আরে। নিলেন জান্বিল। সেই জাম্থিলের 

সাহায্যে আল্ল।র দে|য়ায় বিশ!ল নদী পার হয়ে তিনি এলেন দেরাগ সহরের 

“কালে শাহার” বাড়ীতে । 

প্ুবল প্রতিপত্তি এবং প্রত।পশ।লী বাদশ। ক।লে শহ1---কিন্তু “ফরজন্দ 

বিহনে ছিল সকলি আন্ধার ।” আল্লার প্রতি তার মতি নেই,_ফকির দেখলে 

আগুনের মতন জ্বলে ওঠেন। 

মানিক পীর এলেন কালে শাহর দরজায় । বল. লেন,__ 

আসিয়াছে ওগে। মাত। তে।মার ব!টীতে। 

থোড। খান। দেহ মাত! আল্লার নমেতে ॥ 

এক দন খয়রাত দিলে পাবে হাজার দান] । 

খোদার দে।য়াতে সেই পাবে বেহেস্ত খানা ।*"" -" 

এলাহির দোয়। আছে একিন জানিবে। 

খোদার দৌয়াতে এক ল।ড়ক। পয়দ। হবে ॥ 

জুইন নামী দ।সী ফকিরছয়ের উপস্থিতির কথা কালে শাহার পত়ী রঞ্জনা 

বিবিকে জানাল । বিবি কিছু চাউল ভিক্ষ। পাঠালেন। মানিক সে ভিক্ষ। 

নিলেন না ;-_-তিনি বিবির সাক্ষাৎ প্রার্থী। রঞ্জন বিবি এলেন মানিক পীরের 
হুজুরে । মানিক পীর বিবিকে আশ্বাস দিলেন যে আল্লার দোয়ার তার পুণ্ 

হবে। বিবি সে কথায় গুরুত্ব দিলেন ন। বললেন, 

পাগলের মত তোমায় দেখি যে নয়নে । 

দুর হয়ে যারে বেটা! আমার সামনে ॥ 



5২৮ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ 

বহুদিন এক ফকির এসেছিল হেথা । 

কহিয়। গিয়াছে তিনি এঁ সব কথা ? 

সেই সব কথা যদি তোমার মুখে পাই। 
ভক্তি করে স্থান দিব আল্লার দোহাই ॥ 

সেই কথা ন| মিলিলে ঝোল] কেড়ে লিব। 

হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে কয়েদে রাখিব ॥ 

বিবি আরে। গালি দিলেন। তাতে খোদ। অসস্তষ্ট হলেন,-_ক্রুদ্ধ হলেন 
স্বয়ং মানিক পীর । পীর অভিশাপ দিলেন ঃ _- 

এই দোয়! করি আমি যদি হই পীর। 

ভ্রম্ণ করিবে তুমি আমার খাতির ॥ 

এই বাত কহি আমি যেতে হবে বনে। 

বার বংসর ছয় মাস ঘৃরিবে কাননে ॥ 

পশুদের মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে । 

আহার ন!| প।বে মাত। জঙ্গলে দুড়িলে ॥ 
খোদার দেয়াতে তৃমি নগর ন। পাবে। 

পক্ষির। যেমন থাকে তেমনি কাট|বে ॥ 

এ সব কথা শুনে বিবি অন্দর মহলে গিয়ে দাসী জুইনকে বল্লে,_-ফকিছ্বয়কে 

মেরে ভাগার্ এখান থেকে । দাসী ছুটে এসে তরবারির আঘাত করতে 

গেল কিস্ত সে আঘাত ফকিরের গায়ে লাগল ন।__নিজের দেহে লাগতে নিজে 

দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং স্ৃত্যু বরণ করল। অন্য দাসীর কাছে দাসীর স্বৃত্যুর 

খবর পেরে রাণী তে। বাদশ।র ভয়ে ভীত! হুলেন। বিবি, দাসীকে 

বল্লেন, 

কত ন। বাদশার ক।ছে এই বাত কও। 

নেমকের দাসী তোরা মোর ছের খাও ॥ 

সভা-অন্তে বাদশ। ঘরে ফিরলেন । জোড় হাত করে মায়ের কদমে সালাম 

'জানিয়ে তিনি বাণিজ্যে যাবার ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন। 

কোমের কথা কিছু বলি গে! তোমারে । 

আপন। জানিয। তারে রাখিবে নজরে ॥ 



ম/নিক পর ৪২৯ 

তোমার হুকুম যদি বজায় ন। করে। 

বসন পর।য়ে দিবে জঙ্গল মাঝারে ॥ 

কালে শাহা লোক-লস্করে সুসজ্জিত হয়ে আল্লার নাম ম্মরণ করে 
বাণিজ্য-যাত্রা করলেন। 

পীর এক দিন নামাজ পড়ে আল্লার দোয়। প্রার্থনা করলেন। আল্ল। 

পাঠালেন জিবরিলকে--“বির।ট নগরে ওকে দিবে যে ভেজিয়া |” জিবরিলের 

কাছে নির্দেশ পেয়ে পীর এলেন বিরাট নগরের কিন ঘে।ষ ও কানু ঘোষের 
বাড়ী। 

গৃহস্থ ঘোষ ভ।ইদের ও!]লই অবস্থ।। ধন-দৌলত, গর-বাউৰ গ্ঢুর। 
“কত দুধ-দধি আছে ঘরেতে তাহ।র” । আর আছে চাঁদের সন এক 

ছেলে । 

পীর দোর-গে।ড।য় এসে 'ম। ম।' বলে ডেকে ভিক্ষ। প্রার্থন! করলেন £__ 

সাত রেজ খান। পানি ন, হয় আহার ॥ 

থোড -ধ দেহ ১1ত| অ।ধার তরেতে। 

এলাহিব দে।ষ। অ'ছে জানিবে £নেতে ॥ 

গোয়ালিনী বল্ল,__কিছু ৮ (ত্র ঘধ নহি কি দিব তোম|রে। 

পর বললেন_ দশ ১ন -ধ আছে দেখি তের। ঘরে। 

ঝুট। বত কহ তুমি আমদের তরে ॥ 

গোয়ালিনী সে কথায় গুকত্ব দিল ন|। গায়েবের কথা যে ফকির জানে, 
যাঁর এত গুণ, সে কেন তিক্ষ। করে খায়! সে এক বাজ। গাভীকে দেখিয়ে 

বলল,__ 
যত প।র ওরে ফকির খাওন। ছুইয় | 

কেন সত্যবাদী তোমর দেখিব বুকিয়। ॥ 

পীর নে মনে আল্ল।কে বললেন,_ 

“মুস্কিলে পড়েছি আমি তুরাও এইবারে ,”+ ** 

জন* ভোর বংসহীন আছে দুনিয়াতে । 

কেমনে দোহন আমি করি এক্ষনেতে ॥ 



৪৩০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ। 

আল্লার হুকুমে জিবরিল মনুরায় নামক বাছুর নিয়ে অদৃশ্যভাবে সেখানে 

এলেন। খুসি হয়ে মানিক পীর সেই গোয়ালিনী বুড়িকে দুধ দোওয়। একটি 

ভখড় আনতে বললেন। বুড়ি এনে দিল সহ্ত্র ছিদ্র এক ভাড়। একে একে 

সাত ঘড়া ছধে ভরে গেল। গোয়।লিনী সব দুধ ঘরে এনে বলল,-_ক্ষকির বেট। 

যা জানে। সে ঘরের দুধ বাইরে নিয়েছে নিশ্চয় । তার পুত্রবধূ সনক। 

বলল,__“মাত। অতিথ যাবে ফিরে !'' সে কিএুছধ এনে ফকিরকে দিল । 

ফকির বললেন ;-- 

জন্ম।বধি থাক তুমি এয়ে। স্ত্রী হইয়1। 

যেই মাত্র মানিক জেন্দ। মাথায় হাত দিল। 

দেখিয়! সে গোয়ালিনী বড় গোশ্বা৷ হইল । 

বুড়ি তংক্ষনাং কিন্তু কানুর কাছে গিয়ে বলল,--"'কত রঙ্গ করে ফকির-হুই 

সনকার সাথে ।” 

ঘোষ তে। একথ। শুনে বারুদের মত জ্বলে উঠল। সেক্রত এসে পীরের 

মাথার মারল--'তেগ"। পীর অন্তহিত হলেন। তীর মাথার যোহর। পড়ল 
মাটিতে । মোহর। কাল-সাপ রূপে দংশন করল কিনুকে। সকলে হায় হায় 

কবে উঠল । 

সনক! বসিয়। তখন আল্ল!কে ধিয়ায় ॥ 

সনকার মোনাজাত আল্ল। করিল করুল। ". 

সেখানে এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে মানিক পীর এলেন। 
বুড়ি বলে ওরে বাছ। বাছায় পেলে আমি। 

আমার যত ধন আছে অদ্ধেক পাবে তুমি ॥ 

মানিক তখন আল্লার নম নিয়ে কিনুর পায়ে ফু দিতে সব বিষ হয়ে গেল 
পানি। কিন জীবন পেল। অর্ধেক ধন দিবার ভয়ে বূড়ি কপট মূর্চছ। গেল। 
মানিক স্মরণ করলেন আল্লপ।কে। 

ঘরে মৈল গোয়ালিনী বাইরে মৈল গাই। 

কতেক বাছুর মৈল লেখা-জোথ। নাই ॥ 
সনকা বলে আমি কি বলিব আর। 

মানিকের তল্লাসেতে যাই এইবার ॥ 



মানিক পার ৪৩৯ 

সনক।, পীরের আগমন, দুধ ভিক্ষ। চ!ওয়।, পারকে গালি দেওয়। ইত্যাদি 

সব ঘটন। বলতে,__কিবু বে।ষ চললে। পারের সন্ধ।নে। সাত দিন সাতরাত 

সন্ধ।ন করে অবশেবে মানিকের দয়ায় সে সাক্ষাত পেল মানিককে। দৃ'পায়ে 

জড়িয়ে ধরে আনুকূল্য প্রার্থন। করতে মানিক পার সদয় হয়ে কিনুর বাড়ী 
এলেন । এলাহির নাম স্মরণ করে তিনি দেয়। পড়লেন। আল্লার হুকুমে 

সব গঢ বাছুর ত্রেচে উঠল। তখন কিন ঘর থেকে দশ মণ দুধ এনে 

খেতে দিল পাঁরকে । আরে। দিল এক গাভী আর দশ বিঘা! জমি। মানিক 

বললেন _এ সবই তোমার রইল । 

ফে সমেতে গ।ভী দোহন করিবে আপনে । 

আল্লঙর নামেতে দুধ দিবে যে জমিতে ॥ 

এই বলে মানিক পার আপন।র আস্তনায় ফিরে গেলেন। 

ব।দশ। কালে শ.হ। ততদিনে বাণিজ্য-জাহাজ নিয়ে আমিরাবাদের ঘাটে 
পৌছে গেলেন। নিত লেই বাদশার শিত্ররে গিয়ে হাজির হলেন গঞ্জ ও 
মানিক । মানিক বললেন__ 

হইবেক লাড়ক তের! বিবির উদরে ॥ 
সেই লাড়ক! হৈতে তোমার বাড়িবে ধনেতে | 

ল।ল মানিক প।বে কত হ।সিতে খুশীতে ॥ 

ক।লে শাহ! সেই রাধে মানিক-ই।স প।খীর পিঠে চড়ে এলেন বিবি রঞ্জন।র 
নিকট, তিনি নিজের কছের চাবির সাহাযে। কুলুপ খুলে বিবির কাছে 

গেলেন এবং রাত্রি শেষ ন। হতেই সাক্ষ'তকার শেষ করে ফিরে 
এলেন জাহ!দ্রে। মানিক পর বললেন,_কে!ন চিন্ত। করে৷ ন।,__ 
ভাট।র ট!নে টানে যাও জাহাজ নিয়ে। পাবে বহুত মাল, বসে খাবে 
চিরক!ল আর এপাহির নাম করবে । 

পরদন বাদশ। ক'পে শ।হ। সকালে সদলে রওয়।ন! হলেন এবং আরে। 

এশিয়ে চললেন। 

এদিকে দেরাগ সহরে কালে শ।হ।র মাত। আয়েমন। বিবি সকালে ঘুম 
থেকে উঠে দাসীকে বললেন পুরব€্ রঙ্ধন। বিবির খবর নিতে! দাসী এসে 



৪৩২ ংল| পীর-সাহিত্যের কথ। 

জানালে! যে দরজ।র কুলুপ খোল।, দরজা খোলা, বেছুস হয়ে বিবি পালকে 
শুয়ে আছে । বুড়ি বললেন,__ 

এতদিন পরে তুই কালি দিলি কুলে ৷ 

ক্রুদ্ধ বুড়ি দাসীকে দিয়ে রঞ্জন! বিবির গায়ের অলঙ্কার খুলিয়ে নিলেন, 
তার বদলে-_-পরালেন চট । তারপর তাকে পাঠিয়ে দিলেন বনবাসে 

আমীর।-জঙ্গলে। 

রক্্রন। বিবির সোনার বরণ দেহ বনে বনে ঘুরে ঘুরে হল মলিন বরণ । 

তিনি শুধুই কাদেন আর স্মরণ করেন আলীকে । নয় মাস পরতিনিবনে 

দেখতে পেলেন দীন নামক এক ফকিরের বুঁড়ে ঘর। রঞ্জন! গিয়ে তাকে 

সব কথ। বললেন। সব শুনে ফকির তাকে আশ্রয় দিলেন। 

সেদিন দীনু ফকির গ্র।মে গেছেন ভিক্ষায়। রক্জন। প্রসব হয়ে বসে আছে 

ঘরে। ঘরে দুকে টাদ স্বরূপ পুত্রকে দেখে ফকির তে। খুব মুগ্ধ। দাইকে 

আনালেন সহর থেকে । দাই বললে, লাড়কা খুবই বেমার। কমিন৷ 

সহরে শাহ! হবিবের নিকট নিয়ে যাও_-তিনি ভাল করে দেবেন। ফকির, 

লাড়ক। লাল মানিককে নিয়ে গেলেন তার কাছে । শ[হ। হবিব বললেন, 

দ1ওয়াই খাওয়াই পাছে লাড়ক। মার। যায় ॥ 

ফকির ফিরে এলেন ঘরে । দাই দু ট।ক। নিয়ে ফিরে গেল। শাহা হবিব 

ড্রেকে আনালেন উদ্িরকে। বললেন,_দীনু ফকিরের ঘরের ছেলেকে চুরি 

করে এনে দাও,_-অনেক ট।কা পাবে । উজির এক দাস'র সাহ।য্যে যাদুর 

জে।রে লাল মানিককে এনে দিল হবিবের.কছে। 

সকালে উঠে রঙ্জন। বিবি পুত্রকে ন। পেয়ে কেদে উঠলেন । খবর শুনে 

ফকিরের মাথায় যেন আক|শ ভেঙ্গে পড়ল। 

ল'ল মানিকের সন্ধনে বারে। বছর কেটে গেল। মানিক 

পীর এবার এসে তাদের সঙ্গে দেখা দিলেন এবং অ।পন পরচন্ন দিলেন। 

বিবি তখন পীরের প। জড়িয়ে ধরলেন । পীরের দয়। হল। বিবিকে প'র 

পরামর্শ দিলেন রাজ-দরবার নালিশ করতে । বিবি ন।লিশ করলেন রাজার 

নিকট। রাজ! সে নালিশ নিলেন ন।, বরং ত।কে তাড়িয়ে দিলেন। 

পৃত্র বিরহে বিবি রান্তায় বসে কাদেন। পু রোজ সেই পথ দিয়ে বিদ্যালয়ে 
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যায়। নিজের পুত্র বলে চিনতে পেরে বিবি আরে। কাদতে লাগলেন । 
লাল মানিক একদিন বলল,_ তুমি কাদ কেন? বিবি সব কথ। বললেন। 

পুত্রের হৃদয় সেই দুঃখে গলে গেল । 

অনাহারে কৃশকায়! মাত।র জন্য লাল মানিক আপনার আহারের অংশ 

'এনে দিলে বিবি বললেন,__ 

যদি সত্য মের। লাড়ক! হও বাপু তুমি । 

কেমনেতে এ ভাত খাব তের! আমি । 

শাহ।র উপর লাল মানিকের সন্দেহ হওয়ায় বলল ;-- 

এক ব।ত কহি বাবা তোমায় হুজুরে ॥ 

ছেরে মের। এক হাত দেহ উঠাইয়। । 

বলিব সকল কথ বয়ান করিয়। ॥ 

শাহ। তখনই তার ঘাথায় হাত দিতে লাল মানিকের আরে। সন্দেহ 

ঘনীভূত হল । মনে মনে সে ভাবল- 

পিত! মাত! হইলে পরে বেটার ছেরেতে । 

কোন মতে হাত তার। ন। পারে তুলিতে ॥ 

মানিক পার এবার রঞ্জনাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ দরবারে গেলেন। তিনি 

ল'ডক। চুরির বিবরণ রাজাকে বললেন । রাজ। ডেকে পাঠালেন শাহা! 
হবিবকে | হবিব বললে £ ছেলে আমার | রাজ। মনে মনে বললেন, _কি করি 

এখন । 

মানিক পীর বলেন লাডকার মুখে সাত জোড়! পটি বাধা হোক্। 

“সাত পাঁচিল ভেদ করে দুধ যাবে যার। 

তার সঙ্গে দাবি-দাওয়। কিছু নাহি কার ॥ 

রাজার হুকুমে শাহ! হবিব, দাসীকে আপন স্তন হতে দ্ধ দিতে বললেন। 

দাসীর স্তন হতে দুধ তো! বের হ'লই ন।, যন্ত্রণায় সে কেদে ফেলল । জন্ম-বাঞ্জার 

দুধ-_সে কি সম্ভব! অপর পক্ষে বিবির স্তন হতে এমন দুধের প্রবাহ এল স্বে 

সাত পুরু কাপড় তিজে গেল । 

দুধ দেখে রাজ তখন বেস্থুস হল । 

স্্চে 
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বিবি লাল মানিককে পেলেন ৷ মানিক পীরকে তিনি সালাম জানালেন ।' 

“সালাম করিয়! বেওয়! জোড় হাতে কয় । 

কহু বাবা লাড়ক! লয়ে যাইব কোথায় ॥&” 

মানিক বললেন, -লাড়ক! নিয়ে নদীর ধারে যাও। তারা নদীর ধারে 

গেলেন। পীরের পরামর্শে লাল মানিক পথ চলতি ধরার সাক্ষাত পেল, 
তিনিই কালে শাহা। সে কালে শাহাকে বললে, রাজার হুকুম আছে, 
ভার কাছে যেতে হবে। অন্যথায় সব ধন এখানে দিয়ে আপনার ঘরে 

ফিরে যাও। 

কালে শাহ! চিন্তিত হয়ে অবশেষে গেলেন রাজার কাছে। তিনি লাল॥ 

মানিকের নামে পান্টা নালিশ করলেন। লাল মানিককে আন! হল দরবারে । 

লাল চান্দ বললে,_ 

বার বচ্ছর মাতা মেরা ফেরে বনে বনে। 

পিতার অন্বেষণ আমি না পাই জাহানে ॥ 

রঞ্জন! আমার মাত! দেরাগ সহর। 

সত্য করে বল দেখি কে হয় তোমার ॥ 

যেই মাত্র লাল চান্দ এই কথা বলে। 

আপনার লাড়ক1 বলি তুলে নিল কোলে ॥ 

বুকেতে রাখিল তারে মুখে চুম। দিয়! । 

কান্দিতে লাগিল শাহ! বিবিকে দেখিয়। ॥ 

লাল শাহ! বলল-_ 

মানিক পীর হইতে মোর। আছি যে বীচিয়।। 

নহে ত জননী মেরা যাইত মরিয়। ॥ 

শাহ! এবার মানিক পীরের জন্য আকুল হলেন। দয়াল পীর সেই 

আকৃতিতে সাড়। দিলেন ;--আল্ল/কে ভেবে পীর সেখানে এলেন | শাহ! 

বললেন--“যাহা চাহ তাহা দিব কহিনু তোমারে ।” মানিক পীর বললেল,__ 

*আপনার দেশে যাহ ধনে কাজ নাই ॥” 

কালে শাহ! বলে আমর! যাইব পশ্চাতে । 

খয়রাত করিব কিছু মানিকের নামেতে ॥ 
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কালে শাহা দেশে দেশে সে খয়রাতের খবর পাঠালেন এবং মানিকের 

নামে খয়রাত জাকাত দিয়ে সকলে মিলে আপনার মোকামে ফিরে 

গেলেন । 

কাহিনীর আরস্তে কবি ভণিতায় বলেছেন-__ 

হীন লাচার কয় সবাকার পায় 

আমি বড গুণাগার । 

নছিবের ফেরে বাপ গেছে ম'রে 

ফেলে দুনিয়া! মাঝার ॥ 

মানিক পীর পাঁচালী কাব্যে বিভিন্ন কাহিনী-অংশে শৈশবকালে মাতা- 

পিতার স্েহবঞ্চনার করুণ চিত্র যেন কবির অসহায় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 

অঙ্কিত হয়েছে৷ 

কমরদ্দিম শাহার পুত্র মানিকের বাল্যজীবনে নেমে এল দুঃখের ভার! 

মানিক বিক্রীত হুল বদর শাহার কাছে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে । তিনি ছুরত 

বিবির কোলে মানুষ হতে লাগলেন। পালক পিতা বদর শাহ! বাণিজ্য থেকে 

ফিরে এসে অকারণ সন্দেহে তার কঠোর শান্তি স্বরূপ পরীক্ষার বিধান 

করল। তাকে সিন্দুক বন্ধ করে আগুনে জালানে হল! উপরোক্ত ঘটনার 

পরিপ্রেক্ষিতে সে দুঃখে কবি বললেন,_ 

মানিকের দুঃখ যত আমি ভাহ কব কত 

মুখ দেখে ছাতি ফেটে যায় ॥ 

অন্য কাহিনী অংশে রঞ্জনা বিবির পুত্র লাল মানিকের এক জঙ্গলে অসহার 

অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং সেখান থেকে দুষ্ট ব্যক্তির কবলে পডে শৈশবে 

দুর্দশা ভোগ করার কথায় কবির ভণিতায আছে__ 

থোড়াই বয়সে ভাই রাখিয়াছে আম্। সাই 

পিত। মাত। গেছেন মরিয়া । 

পঞ্চম বছর পরে ধরিয়। ওল্তাদ পীরে 

শিক্ষা করি এলাহি ভাবিয়া! ॥ 

বহুত কচ্ছেক্সা! করে শিখাইল মোর তরে 
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কুমার হাটে বসতি তাহায় |... 
এক। আছি এ সংসারে মা বাপ গিয়াছে মরে 

ভাই বন্ধু আর কেহ নাই। 

বাল্যকালে লাল মানিক পালিত! মাতার নিকট নি ব্যবহার 
পেয়েছিল,--য! কবির হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। অত্ুক্ত মাতায় দুঃখে তাই লাল 
মানিক আপনার আহারের অংশ এনে দান করতে মাতৃ-হৃদয়ে যে বাংসল্য- 

ভাব জাগরিত হয় তার বর্ণনায় কবি লিখেছেন,__ 

রঞ্জন! বলেন বাবা ভাত কোথা পেলে । 

কি রূপেতে এই ভাত এখানে আনিলে ॥ 

লাড়ক! বলে ওগে। বেওয়। কহিগো। তোমারে । 

দুই দিন তের। লাগি আছি অনাহারে ॥ 

একথা শুনে রঞ্জন। বিবির দুঃখ দ্বিগুণ হল। আহা! তোর মুখের ভাত 

কি করে খাব! তাতে তে! তোরই শরীরের জোর কমে যাবে। লাল 

মানিক সেই মধুর বচন শুনে সত্যই এবার মাতৃস্পেছের স্পর্শ পেল। সে 

কেদে উঠ্জ। কিন্তু বাড়ীতে ফিরে এসে পালিত মাতার কাছে দারুণ 

ক্ষুধায় কথ! বলতে তিনি অল্পই ভাত দিলেন । তাতে উভয়ের মধ্যে দেখ! দিল 

অসন্তোষ এবং শেষ পযস্ত-_ 

একথা! শুনিয়। বিবি জ্বলিয়! উঠিল । 

সাদওান রাখিয়া! তারে চাপড় মারিল ॥ 

এয়ছ। জোরে মারে সেই লাড়কার মুখেতে । 

সামালিতে নাহি পারে গিরে জমিনেতে ॥ 

কতক্ষণ বাদে লাড়ক। হুস কিছু হইল । 

কবি তার ভণিতায় বার বার যেভাবে নিজেকে হীন, অধম, লাচার, 

গোনাগার প্রভৃতি শব দিয়ে আখ্যাত করেছেন তাতে পীরের প্রতি তার 

অবিচল ভজির সাথে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পরম প্রেয়ের নিকট আত্ম সমর্পণের 

কথাই প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যেও প্রত্যক্ষভাবে পীরের প্রতি এবং 

পরোক্ষভাবে আল্লার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের মাহাত্ম্য-কথাই বিবৃত হয়েছে । 
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মানিক পীর ভক্তের ভক্তিতে সহজেই সন্তষ্ট হন। সাত ঘড়া দুধ দোহন 
করে দিলেন মানিক অথচ সব দুধ ঘরে রেখে সামান্য একটু এনে দিল কিনুর 

পত্রী সনকা । পীর তাতেও খুসী হয়ে দোয়! করলেন সনকাকে । আবার 
প্রয়োজনে পীর ক্ধুদ্ধ হয়ে অভিশাপও দিতে পশ্চাৎপদ হন ন|। রঞ্জন বিবির 

রূঢ় ব্যবহারে পীর ক্ুদ্ধ হয়ে বললেন-_ 

খানাপিন। নাহি দিলে আমার তরেতে। 

এলাহি করেন যেন যাইবে বনেতে ॥ 

এই দোয়। করি আমি যদি হই পীর। 

ভ্রমণ করিবে তৃমি আমার খাতির ॥ 

পশুদের মত তুমি থাকিবে জঙ্গলে । 

আহার ন! পাবে মাতা জঙ্গলে ঢুড়িলে ॥ ইত্যাদি। 

ক'ব্য রচনায় কবি আপন ছুবলত। সম্বন্ধে সচেতন। তাই বারবার কবি 

বলেছেন-_ 

হীন পিজিরদ্দিন বলে সবার জনাবে। 

ভুল চুক হইলে ভাই সবে মাফ দিবে ॥ (পৃ ২৭) 

কবি নিজের লেখায় সন্তষ্ট হতে ন। পেরে-__ 

কফিলদ্দিন নাম ঘর জগদিয়। মোকাম। 

বড়ই পিয়ার] সেই বড় গুণধাম ॥ 

সমাপ্ত করিয়। কেচ্ছ! দেখাইন্ তারে। 

বহুত কছেল্ল। করে দিল মের তরে ॥ 

কফিলদ্ধিনের মঙ্গল কামন। করে তিনি গ্রাইলেন-_ 

আমি হীন ভাবিয়! আল্লার দরগায়। 

স্বখে সালামতে আল্ল। রাখেন তাহায় ॥ (পৃ ১৯) 

আজিমাবাদ ধানশিষ্যা নিবাসী ফকির মহাম্মদ যে পাঁচালী কাব্যখানি 

লিখেছেন তার কাহিনী থেকে পিজিরদিন সাহেব লিখিত কাব্যের কাহিনী 

সম্পূর্ণ পৃথক। সংক্ষিপ্ত কাহিনী এইরূপ ;_ 

ব্যাধি সৃষ্টি করে আল্ল। মৃক্কিলে পড়েছেন,- তাদের সামলায় কে! ইলাহি 
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পাঠালেন জিবরাইলকে-_মক্ধার সব পীর-্পর়ণন্বরকে ডেকে আন। তার! 

এলে ইলাহি বলসলেন,__ 

শুন সভে এই মতে ব্যাধিগণে লেহ উঠাইয়। ৷ 

সবার নিজেদের অক্ষমত! জানিয়ে মাথা! হেট করে রইলেন। এলাহি 
'তখন মানিককে তাতে ব্যাধি সমর্পণ করে দুনিয়ার 'পরে পাঠালেন। তার 

সঙ্গী হরজ আলি। মর্তভ্বমিতে উত্তীর্ণ হয়ে তার। মন্ধায় যেতে মনস্থ করলেন। 

মন্ধার পৌছুবার আগেই নামাজের বেল! হল। জঙ্গলের পাশে নদীর ধারে 
একান্তে আশাবাড়ি ও মোনার খড়ম রেখে দুজনে বসলেন নামাজে । সেই 

সময় দুখিয়! ও তার ম৷ জঙ্গলে গরু চরাতে এল । দূর থেকে মানিক--অলিকে 

নামাজ করতে দেখে দুখের কৌতৃহল বেড়ে গেল। মাকে বলে সে দেখতে 

চলল নামাজ পড়।। পথিমধ্যে দেখে ছুটি সোনার খডম। লোভ সে আর 

সামলাতে পারল ন।। খড়ম দুটি চুরি করে নিয়ে এল মায়ের কাছে। মা 

তাকে ভর্ংসন। করলেন । 

দুখে গেল খড়ম বেচতে রাজার ব।জারে। বেনে তে ফকিরের খডম 

দেখে ভয়ে অস্থির । অমনিই কিছু টাক1 দিয়ে সে তে দ্খেকে বিদায় করল । 

সেই টাকায় দুখে হাট-বাজার করে এল। মাতা-পুত্র ভোজন সমাধ! করে 
পালঞ্কে শুয়ে বিশ্রাম করছে--এমন সময় মানিক পীর এলেন খড়মের সন্ধান 

সৃত্রধরে। ফকিরের জিগীর শুনে দ্বখের মা এল ঘরের বাইরে । খড়মের 

কথ! দ্বখের মা স্বীকার করল না। মানিক ধমক দিলেন? আমার সঙ্গে 

কপটতা কর ! এল দ্বখে। সেও প্রথমে স্বীকার করতে চায় না। অবশেষে 

সে মনের কথা বলল যে তার। কাঙাল দেখে কেউ তার সঙ্গে বেটির বিয়ে 

দেয় না। তার সাধ--সোনার খড়ম বেচে সেবিয়ে করবে । মানিক পীর 

বলজেন-__বীরসিংহ রাজার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে দেব, আমায় 

খড়ম এনে দে। দ্বখে বললে ঃ বাগদীর ছেলে আমি, আমি বাগদীর 

মেয়েকেই বিয়ে করব। মানিক বললেন £ যা খুসী কর- আমায় খড়ম 

এনে দে। দুখে আবার খড়ম চুরির কথা অস্বীকার করল-_ 

পরিহাস করেছিনু শুন শাহাজী। 
মানিক এবার বেনের কাছে টাক নেবার কথা ফাস করলেন। দ্খে 
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তখন জড়িয়ে ধরল মানিক পীরের প|। বললে, তুমি আমার বিয়ের ব্যবস্থা! 

করে দাও। 

তিন সত্য করে পার ত্রাঙ্গণের বেশে প্রথমে গেলেন রাজসভায়। 

'সেথানে তিনি রাজার বারে। বছরের কন্ঠার সাথে বিয়ের সম্বন্ধ করলেন। 

পাত্রের বিবরণ শুনে রাজ! কন্য1-সম্প্রদানে ব্যগ্র হলেন । মানিক পীর ফিরে 

এসে সে শুভ সংব!দ জানালেন দ্বখেকে । এত ক্রত সম্বন্ধ করে আসতে দুখে 

ফকিরকে বিশ্বাস করল ন।। সে বলল-_ 

কেমন রাজার কন্ঠ। দেখাবে আমারে । 

মানিক বললেন, বেহা! ন। হইলে আগে কন্যা দেখায় কে। দখে বললে 

--বাগদীর বিয়ের নিরম মান্তে পাড়।-পডশীকে হল “দ-তেল মাখতে এবং খীর 

পিঠা খেতে দিতে হবে । অতএব দায়ে পড়ে ফকির তখন আসমানের চার 

শৈলি ডাকিয়ে তাদের দিয়ে সব যোগাড করালেন। দুখের আরে। 

বায়না -- 

পছন্দ মতন ঈ(ত-রাঙা করার পাত। চাই, বাজন।-বাদ্যির ব্যবস্থা কর! চাই, 

অ।তসম বাজি চাই । আরে। বায়ন।_-“আধারে কেমনে যাব রাজার দরবারে 1” 

অগত্য। মানিক পীর বনের বাঘঙ্গের দ্বার মশাল বহন করিয়ে বরসহ রওনা 

হলেন । 

বরকে কিছু দূরে রেখে বামুনের বেশে মানিক গেলেন রাজবাড়ীতে । 
একদল ব।ঘ অ।সতে দেখে রজার প্রাণ গেল উড়ে । রাজ। বললেন-_ 

জামাই আর তুমি আসিবে লোকে কাজ কি। 

মানিকও তই চান। বাঘদের বাদ দিয়ে তিনি দৃখেকে নিয়ে বিবাহু- 

সভায় এলেন। সেনার বিছান। দেখে দ্বধে তে। ভয়ে মাটতে বলল। রাগে 

মানিক তার গাপ্গে মারলেন দই চড়। দুখে উঠে বদল বিছানায়। পারের 

অলৌকিক শক্তিতে ত। আর কেউ দেখতে পেঙ্গ ন। পঞ্চ উপকরণে 

কাঞ্চনের থালায় জামাই বদস ধেতে। ঝাসের বার্জন গে ধেতে পারন 

ন।। মানিক দেখলেন _-বিপদ। সে মন্তই বা পড়বে কি করে।, 

ঝাজ। উঠার শ্লোকদের বললন,জানাইকে আন, কগ্তার হাতের সঙ্গে 

তার হাত ঈ্াধ। মানিক বগগে.-ল। ন।, ও সব আমাদের নিয়ম নয়। রাজ! 
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ঘুঃখিত মনে সে ব্যবস্থ। মেনে নিলেন। দুখে বাসর ঘরে কন্যার দপ দেখে। 

হুতরৃদ্ধি হয়ে গেল ;-_ 

ইন্দ্রের কামিনী জিনি দেখি তনুবেশ 
মৃঠিতে ক।কালি লুকায় পিঠে ভাঙ্গে কেশ। 
বিনোদ-বন্ধান হার গীথ্যা দিছে গলে 

মাথার মানিক কন্যার ধিকি ধিকি জ্বলে । 

দুখের মনে হল যেন সাক্ষাত ম। মঙ্গলচণ্ডী ! সে বারবার গড করে আর 
বলে.” 

মাহামাই চণ্তী ঠাকুরাণী তোমাকে বুঝাই 
আজি যদি বাচি মাগে। কালি ঘরে যাই। 

শুনে রাজকন্য। হাসি চাপতে পারে ন।। কন্যার হাসি শুনে দ্বখে ভয়ে 
ঘরের চাল থেকে ঘোড়ার ঘাস নিয়ে ঘরের এক কোনে বিছিয়ে তাতে শুয়ে 

রাত কাটালো। সকালে রাজকন্যা! কেঁদে সমস্ত মায়ের কাছে জানালে রাণী 
অভিযোগ আনলেন রাজার নিকট । রাজ হুকুম দিলেন-__ 

ঘটক বামুন কোথা বেঁধে আন গিয়া । 

বামুন এসে বললেন-_-“ঝালে নুনে তোমর। করছে যবক্ষার 1" আর 
কান্নার কথা ? বনে বনে বিয়ে হল,_মা-বাপ, আল্ীয়-কুটুম্ব কেউ খবর 
পেঙ্গ না--এ কারণে কেদে ছিল । গড করার কথায় দুখের জবানে ভর করে 
মানিক বললেন,__ 

শোবার তরে এমন জায়গ! দিয়াছিল মোকে 

বেটার হইয়। গড় কর্যাছিলাম তাকে । 

তারপর সে ধিজের এশ্বধ্যের গল্প করল। রাজা ত! দেখতে চাইলেন ।। 
জামাই জানালো--পাচ দিন পরে গেলে দেখতে পাওয়। যাবে । পীরকে তখন 
দুখে বজীলে,--আমার তে! তালপাতার ঘর, কি হবে উপায়! মানিক 
বঙঈজেন--আমি এগিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করি। দুখে বলল,__-আমাকে 

ফেলে পার্লাবার মতলব । মানিক আল্লার দোহাই দিয়ে চলে গেলেন এবং 

শিয়ে' সক ব্যবস্থা করলেন। 'হয়জ আলি বললেন, সবই তে! হল, কিন্তু 
রাজার দলবলের পরিচর্যা করবে কে ? মানিক বললেন,_- 
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উনকোটি ব্যাধি আমার মাঙ্গাইয়! আন। 

ব্যাধিগণ এল পরিচর্যা করতে । দুখের কুশ্ড়ে ঘরের চারদিকে সোনার 

শহর গড়ে উঠল। 'সেই তালপ।তার ঘরে পীর সিদ্ি ঘৃটে খায় ॥, 

পাঁচদিন পর। রাজ। চললেন জামাই-এর সাথে ঘর দেখতে । দুখে 

ঘোড়।র পিঠে উদ্টে। করে বসেছে । সেই ভাবে বসতে দেখে সবে তে। হেসে 

ধুন। অন্তর্য্যামী পীরের শক্তিতে ঘোড়!র লেজের দিকে হল তার মৃখ। 

সৈন্য সমস্ত নিয়ে বাদ্যভাণ্ড করে রাজ। এলেন জামাই-এর বাড়ীতে । 

হরজ আলি এগিয়ে এলেন অভার্ন করতে । আদর-আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত 

হয়ে রাজ! চাইলেন বেহাইকে গড় করতে । ছখে আপত্তি করল। রাজ। 

নিষেধ শুনলেন ন।। রাজার আসব।র আগেই ত'লপাতার ঘর সোনার 

মন্দিরে পরিণত হল। মন্দিরে দ্ুকে তফ।ং থেকে পীরকে রাজা কুনিশ 

করলেন। পীর আশীর্বাদ করলেন সেই রাজাকে । তারপর 

বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢেকার অপরাধে পীর তাকে ত্ব'চার ঘৃষি মেরে 

সঠিক পরিচয় নিলেন। পরিচয় পেয়ে পীর খুশি হয়ে সকলকে ভোজনে 
বসালেন । মানিকের হুকৃুমে হরজ আলি, রাজ! ও ত।র দলবলকে উপযুক্ত 

ইনাম দিলেন । রাজাও জামাইকে অদ্ধেক পরগনা লিখে দিলেন । 

সকলে চলে গেলে মানিক বললেন €খেকে)_- 

এখন সোনার খড়ম তুই এনে দেহ ঘোরে 

তোকে দৃয়' করা য'ই হক্ত মক শহরে । 

দুখে বললে,_-ত। হবে না । আগে সংডে তিন গগ্ু। বেট। হোক--পরে 

খড়ম দেবে।। 

মানিক হেসে বললে, 

বাইশ লক্ষ পরগন।র হইল রাজতি 

তবু নাঞ্জি ছাড় বেট! রাখালিয়। মতি। 

পীর মক্কায় চলে গেলেন। পীরের নামে দুখে ভালে। রকম শিরনি, 

দিলে,__ 

মানিকের গীত যে রহিল এই খানে ।.. 
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পিজিরদ্দিন সাহেব বিরচিত কাব্য থেকে ফকির মহম্মদ বিরচিত কাব্য 

অন্ততঃ কাহিনা অংশে অতান্ত হান্ক। ধরণের । মানিক সম্বন্ধে সাধারণের 

প্রচলিত ধারণায় ফকির মহাম্মদের কাব্য-কাহিনী পার-মাহা আমা সম্বন্ধে অনুচ্চ 

ভাবসৃষ্টি করে। বিপদে-আপদে অথব। শোকে-হঃখে এ দেশে পীরগণের 

জীবনপণ কবে যে দরদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখার ইতিহাস আছে তার 
সঙ্গে এ কাহিনীর সঙ্গতি নেই । আল্ল। উনকোট ব্যাধি সঁপে দিলেন মানিককে 

--ভাল কথ।। কিন্তু তিনিযে আধি-ব্যাধি থেকে মানুষ বিশেষতঃ পশু- 

সম্পদকে রক্ষ। করেন এ কাহিনীতে তার কোন আভাসই নেই। আপনার 

খডম ফিরে পাওয়াটাই ষেন ত।ব সব্বপ্রধান কর্তব্য । 

মানিক পীরকে ধ্বংস করতে পরে এমন কেউ নেই । বদর শাহ তাকে 

'সিদ্ধকে ভরে স্বালিয়ে দিয়েও ধ্বংস করতে পারলেন ন।, অথচ দুখের বায়না 
অনুযায়ী তার বিয়ে দেবার এবং সন্তান দেবার প্রতিশ্রুতি পালন করে তবে 

চুরি যাওয়। আপনার সোন।র খড়ম €জোড| পেতে হয়েছে । কবির এ কাহিনী 
হাস্যরসাত্মক। র।জকগ্যাব সঙ্গে রাখাল যুবকের বিবাহ, উভয়ের আচরণের 

মধ্যে বৈষম্য পাঠকের যথেষ্ঠ হাগ্যোদ্রেক করে । বরকে বিছান। ছেডে মাটিতে 

বস।, বৌকে মঙ্গলচণ্তী মনে করে গড কর।, বাসর ঘরে চালের খড টেনে এনে 

মাটিতে বিছিয়ে সেখানে ,শুয়ে রাত কাটানে।, বাজকন্য।র হাসি শুনে ভয় 

পাওয়। ইত্যাদি ঘটন। হাস্যবস সৃষ্টব উংস। এতে পীবের প্রতি ভক্তি জাগাতে 

সাহাযা করে ন।। অথচ পিজিরদ্দিনের কাবোর কাহিনীতে কিনু-কানু ঘে!ষ 

সম্পর্কিত ঘটনায়, রঞ্জন বিবির ককণ জীবন সম্পকিত ঘটনায় পারের 

ভ্বমিক! সাধারণের মনে আপনিই ভক্তিভাব জাগরিত করে । 

তবে ফকির মহাম্মদের কাব্যে ভাষার কিছু উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয় । সৈগ্বা- 

সামন্ত নিয়ে রাজ। যখন জামাই-এর বাডা এলেন তখনক।র একট মনোরম 

-বর্ণন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ, 

ক্ষেত্রি কূলেতে কেবল জনম তাহার 

নবীন বয়সে যেন যোড়শ্ত। কুঙার। 

ললাটে চন্দন চাদ পরম উজ্জ্বল 

গগন মগ্ডলে যেন শশী টলমল । 
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খাঁড়া-ধার বাশি তার নাসিকার গঠনে 

বিজলী ছটকে যেন মুখের দশনে । 
কর্ণমূলে বীরবোঁলি তাকে ভাল সাজে 
রতন-নপুর দুটি চরণেতে বাজে । 

এ কাহিনীতে আন্ত! মহিমার কথা নেই বললেই চলে ;_আছে শুধু 
মানিকের মাহাত্ম্য কথা। আল্ল। ব্যাধি সৃষ্টি করে মুস্কিলে পড়বেন-_-এই সব 
ধারণ! ইসলামি আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী । মুদ্ধিলে পড়ার মতন বক্তব্য 
অন্য কোন পীর-কাব্যে লক্ষ্য কর! যায় না । মানিকের মাহাত্ম্য দয়া, প্রেম, 

মহানুভবত!, ত্যাগ, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণাবলী অনুৃপস্থিত। জনৈক রাখাল- 
বালকের বিবাহরূপ খেয়াল চরিতার্থ করতে মানিক পীর তার বুজরণগী বা 
অলৌকিক শক্তির ব্যবহার করেছেন। এভাবে রাখাল-বালককে রাজার মতন 
ধনৈন্বর্্যশালী করার মধ্যে মানিক পীরের যতখানি যাদ্বকরের ভূমিকায় 
প্রতিভাত হতে দেখ! যায়, অবহেলিত, বা নিপীড়িত ব। দূর্দশাগ্রস্ত কোন 
ব্যক্তির মৃক্তিদাতার ভূমিকায় দেখা যায় না। একাহিনী তাই কাহিনী 
হিসাবে শ্রুতি-মধূর হলেও তা অর্বাচীনের নিকট পরিবেশন-যোগ্য বলে মনে 

হয়। এ কাহিনীতে সমা'জ-হিতৈষণার মূল্য অনৃপস্থিত। পাঁচালী কাব্য হিসাবে 
এর ভাষার চাতু্য অবশ্য প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ভাবের গাস্তীর্যা নেই বলে 
এর সাহিতাক-মূল্যও ষে একেবারেই নেই ত! বল! যায় না। খড়ম উদ্ধার 
অভিযান, রাখাল-বালকের নিকট রাজার কন্যার বিবাহ, বিবাহু-রাত্রির 

বিবরণ ইত্যাদি সাধারণ মানুষের কাছে হাস্য-রস সঞ্জারে সাহায্য 

করেছে । সেই দিক দিয়ে এই কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকাধ্য। 

অনেক অঞ্চলে এক কালে মানিক-যাত্রার বহুল প্রচার ছিল। তাতে 

মানিক পীরের মাহাত্মা-কথাই প্রচারিত হত। আজ আর তার বহুল প্রচার 

'দেখা যায় না। বয়ঃব্দ্ধ বাক্তির নিকট থেকে যে কাহিনী পাওয়। যায় তার 
সংক্ষিপ্ত রূপ £-_ 

দানশীল বাদশাহ জায়গুণ। তার দুই বেগম। দুই বেগমই নিঃসস্তান! | 

সন্তানহীন পরিবারে রয়েছে দুঃখের ছায়। ৷ হৃঃখে বাদশাহ খয়রাত দেওয়! বন্ধ 
করলেন । 

মানিক ও মাদার দুই ভাই। মানব কল্যাণে তার। আপনাদের জাহির 
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করতে বাহির হয়েছেন; এ হল আল্লার নির্দেশ । ফকিরবেশে এলেন ছুই 

পীর, বাদশাহ জায়গুণের প্রাসাদে | বাদ্শাহের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতকার হল । 

বাদ্শাহকে সাত্বন! দিয়ে মাদার-পীর দিলেন এক মন্ত্রপৃতঃ ফল। সেই ফল 

আহার করলে বেগমের সন্তান হবে । সম্ভান-গর্বে গরবিণী হওয়ার মোহে 

বড় বেগম সেই ফল পাথরের শিলায় ছেঁচে একাই ভক্ষণ করলেন,--ছোট 

বেগমকে প্রতারিত করতে চাইলেন। সন্তান-বাসনায় আকুল ছোট বেগম 

শেষ পধ্যন্ত 'শিল-ধোয়া জলট্রুকুই' পান করলেন। 

উভয় বেগমই হলেন গর্ভবতী । ছোট বেগম তে! ফল খায় নি, তবে তাব 

গর্ভবতী হওয়ার রহস্য কোথায়! বড বেগমের নিরস্তর কুপরামর্শে বাদ্্শাত 

শেষ পধ্যন্ত ছোট বেগমকে বনবাস দিলেন। ছোট বেগম বনু চেষ্টা করেও 

প্রাসাদে থাকতে পারলেন ন|। 

প্রাসাদে বড় বেগমের দুই পুত্র হল। তাদের নাম যথাক্রমে ইঞ্জিল ও 

তোরদ । 

বনে ছোট বেগমের হল এক পুত্র । ত।র নাম তাজল। ফকিব 

বেশধারী মানিক পীর ও মাদার পীর তাদের দেখ! শোনা করেন। কালক্রমে 

তাজল যুদ্ধ বিদ্যায়ও হয়ে উঠল পারদশা । 

বাদশাহ জায়গুণ ততদিনে ভূলে গেছেন ছোট বেগমকে । বড বেগমকে 

নিয়ে তার স্বখের সসার | সে সখ তার বেশী দিন রইল ন|। 

বাদশাহ একদিন বনে এসেছেন শিকার করতে । সেবনে তার শিকাব- 

কাজে কেউ বাধ! দিতে পারে এমন তিনি কল্পন! করেন নি। বেপরোয়। হয়ে 
তিনি সংগ্রামে রত হলেন, তোঁরদ এবং ইঞ্জিলও হল তীর যুদ্ধ সহযোগী । 

পীরের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পীরের দয়ায় বলীয়ান তাজল যৃদ্ধে জয়ী হল। 

শোচনীয় পরাজয়ের মুখে সেখানে আবিভশাব হুল মানিক পীরের । মানিক 

পীর অতীত ঘটনার পরিচয় দিলে পিত।-পৃত্রের মধ্যে এক করুণপ।ঘন পরিবেশের 
সৃষ্টি হল। বাদশাহ এবার পীরের মহত মুগ্ধ হয়ে তার অশেষ করুণার কথা 
ব্যক্ত করতে করতে অভিভূত হলেন। 

মূনশী মোহম্মদ পিজিরদ্দিনের কাব্য-রচনার কাল উনবিংশ ও বিংশ 
শভাবীর প্রথমার্ধ।২৩ ফকির মহম্মদের কাব্যের রচনাকাল আনুমানিক 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর শেগভাগ ৪১ ফকির মৃহম্মদ ( ফকিরউদ্দিন )-এর মানিক 
পীর কাবের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 1২৩ 

তাছাড়! আরে কয়েকথানি মানিক-পীর-মাহাত্ম্য প্রচারক পাঁচালী কাব্যের 
বিবরণ জান! যায় । 

জয়রদ্দীন সাছেব রচন। করেছিলেন মানিক পীরের জহুরানামা উনবিংশ 

থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ।২৩ নসর শহীদ লিখেছিলেন মানিক পীরের 

গান উনবিংশ-শতাব্ীর প্রথমার্ধে 1২৩ জর়রদ্দীনের কাব্যে, কৃফহরি দাসের 

বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্তার পুঁথির কাহিনীর প্রারন্ের ন্যায় 
মানিক পীরকে দুধ বিবির কানীন পুত্ররূপে দৃষ্ হয়। তবে 
তাতে বদর পীরের কথাই বিশেষভাবে রয়েছে। হেয়াত মামুদের 
আম্গিয়াবাণীর (১৭৫৭) বন্দন! অংশে দ্ুইভাই মানিকপীর ও শাহাপীরের 

কেরাযতির ইঙ্গিত আছে । ৪১ জইদি ব| জয়রদ্দীনের কাব্যের লিপিকাল 

১২২৪ সাল ৪১ হলে এর রচনাকাল অফ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক বা! উনবিংশ 

শতাব্দীর প্রথম ব! দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই হবে । 

ডঃ স্বকৃমার সেন লিখেছেন,__“অল্পকাল আগেও রামায়ণ-গানের মতন 
মানিক পীরের গান পথে ঘাটে এবং তার পাঁচালী, পীরের আস্তানায় 

শোনা যাইত । এই গানের গায়ক ও বাদক প্রায়ই মুসলমান। গায়ক 
চাঁমর ধরে। বাদকের! খোল ও মন্দিরা বাজায় ।” 

মানিক পীরের গান গ্রামাঞ্চলে আজে! গীত হয় । বতমান বর্ষে (১৯৭৪) 

অন্যান্য পীরের মতন বারাসতের অন্তর্গত কাজীপাড়ার হজরত একদিল 

শাহের দরগাহে মানিক পীরের গান গাওয়। হয়েছে । এই গায়ক দলে শুধু 
মুসলিম নন,._হিন্দুও আছেন। মূল গায়েন মুসলিম কিন্ত দোহার ও 

বাদ্যকরগণের মধ্যে বামেশ্বর দাস (9৫) নামক একজনকেও প্রত্যক্ষ কর! 

গেল । 

রোগ নিরাময় বিশেষতঃ পশুর রোগমৃক্তির ক্ষেত্রে মানিক পীরের 

অলোৌকিকত। পরিচায়ক কিছু কিছু লোককথা প্রচলিত আছে। তাছাড়। অন্যাদ্য 

ক্ষেত্রেও তার মাহাজ্য্য-জ্ঞাপক প্রবাদ শোন। যায়। চব্বিশ পরগণার 
বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপনগর থানাধীন গোকুলপুর নামক গ্রামের 
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(আমার জন্মতৃমি) মানিক পীরের থান সম্পর্কে নিয়লিখিত প্রবাদটি 
আজীবন শুনে এসেছি £__ 

বাংল! ১৩০৭ সালে এক বিধ্বংসী ঝড় হয় । ভাতে মানিক পীরের খানের 
উপরকার বিশাল অশ্বখখ গাছটির গোড়! উপড়ে যায়। এ ঘটনা ঘটে 

রাত্রে। পরের দিনে রাত্রিকালে সকলে অবাক হয়ে দেখে যে সেগাছ 

আবার স্বাভাবিকভাবে মোজা হয়ে উঠেছে । রাত্রি প্রভাতে এই অলোকিক 

দৃশ্য দেখে গ্রামবাসী বিস্মিত হয়ে যান। ভক্তগণের প্রচেষ্টায় অনতিবিলঙ্গে 

অন্থথথ গাছটির গোড়া ইট দিয়ে বাধিয়ে দেওয়। হয়। গাছটি আজে। 

পরিদৃশ্যমান । 



উনচত্বাব্রিংশ পণ্িচ্ছেদ 

গত্যগার 

কিংবদন্তী অনুসারে বাংলার স্বলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের কোন 
এক কন্যার গর্ভে সত্যপীর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। [দীনেশচন্দ্র সেন ও 
বসস্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত লাল! জয়নারায়ণ সেনের “'হরিলীল।”, 

( কলিক1তা বিশ্বাবিদ্যালয়--১৯২৮)। রচনাকাল ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ ]1৫€ 

কারে। মতে বাগদাদের বিখ্যাত &স্বফী-সাধক মনস্বর আল্ হাল্লাজ ধিনি 

নিদ্বিধায় “আমিই সত্য” ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ 

করেছিলেন, তিনিই নাকি মূল সত্যপীর । [মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত 

কবি বল্পভের »সত্য নারায়ণের পুথির ভূমিকা-_-( বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ' 
পত্রিক!--১৩২২ ), সগুদশ শতাব্দীর শেষাধে রচিত ]1 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন,__বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন-হেতু হিন্দু ও 
মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকট। উদারভাব অবলম্বন করেছিলেন । 

সত্যপীর নামক মিশ্র দেবতার আবির্ভীব সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর 

এই উপলক্ষে ফকিৰি ছুআলখাল্প। গায়ে পরেছেন ও উর্দু জবানে বক্তৃতা 

দিতেছেন,__ 

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা। 

দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সীাচ। ॥ 

জাওত সত্যপীর মেরা জাওত সত্যপীর। 

তের। দুঃখ দূর করতত্ব। হাম ফকির ॥ ২৯ 

সত্যপীর কোন মুসলমান পীর ছিলেন, পরে সমাজের স্বীকৃতির পর তিনি 

নারায়ণের সঙ্গে একাকার হয়ে সত্য নারায়ণ রূপে পরিচিত হন। ৭৯ 

হিন্দু ও মুসলিমের সমন্বয়ের সূত্রপাত কবে আরম্ভ হয়েছিল তা যেষন 
নির্দি কয়ে বল! যায় না, সভ্যপীরের উত্তব ও পুজ! প্রচলনের সূত্রপাত কবে 
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হয়েছিল তাও নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কেহ বলেন,__পাগুয়াবাসী 

বৃদ্ধ গোপ কালু ঘোষ বোধ হয় গৌড়-বঙ্গের সর্বপ্রথম মুসলমান । (পাওুয়ায় 

কালু পীরের সমাধি আছে )1৯৪ কেহ বলেন,-_-সত্যনারায়ণের কথায় যে 
আল। বাদশাহের কথ! আছে, তাকে আমর] আলাউদ্দীন হোসেন শাহা বলে 

মনে করি। হোসেন শাহ, হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন। তার 
উদারত। ও ন্যায়পরায়ণত! ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ । সম্ভবতঃ হিন্দ্র ও মুসলমানের 

মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তারই যত্বে সত্যনারায়ণের পুজা প্রবন্তিত 
হয় ৭৮ 

অবশ্য মৈমনসিংহ গীতিকায় দেখা যায় কবি রামেশ্বর তার বই-এর সৃচনাতেই 
সত্যপীরের পুজার প্রচলন কি ভাবে হল সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন,৪৫-__ 

কলিতে যবন দুষ্ট হেন্দবী করিল নফ$ 

দেখি রহিম বেশ হৈল। রাম। 

চত্ুর্দশ-পঞ্চদশ শতান্দীতেই অনুরূপ মনোভাব পাওয়া যায় রামাই 
পণ্ডিতের শূন্য পুরানে, ৪১ 

ব্রক্মা হৈল মহাম্মম বিজু হৈল পেগাম্থর 

আদম হৈল শূলপানি 
গণেশ হইল কাজী কান্তিক হইল গাজী 

ফকির হইল যত মুনি। 

তেজিয়। আপন ভেক নীরদ হইল শেক 

পুরন্দর হৈল মৌলান। 

চন্দ্র-সূষ আদি দেবে পদাতিক হইয়া! সেবে 

সবে মেলি বাজায় বাজন। । 

সত্যপীর পৃজ। কবে এবং কার দ্বার প্রথম আরম হয়েছিল সে সম্পর্কেও 

নানা মত আছে । আলাউদ্দীন হোসেন শাহ কোন সময় সত্যপীরের শিরনি 

দিয়েছিলেন-_সেই কাহিনীই পরবর্তী সাহিত্যে পল্পবিত ও নানা অলোকিক 

কাহিনীর সঙ্গে জড়িত আকারে স্থান পেয়েছে । (বাংলার নাথ সাহিত্য ঃ 

বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিক! প্রথম খণ্ড )17) 

সুতরাং আলাউদ্ীন হোসেন শাহ থে সত্যপীর পুজার প্রচলন করেছিলেন 

এরূপ ধারণার কোন হেতু নেই । ৭? 
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রজনীকান্ত চক্রবর্তা তার 'গোঁড়ের ইতিহাস, গ্রন্থে লিখেছেন যে, রাজ। 

গণেশ বাংলাদেশে সত্যপীরের শিরনি প্রথা প্রবর্তন করেন।- -বল। বাহুল্য, এ 

উক্তির পিছনেও কোন প্রমাণ নেই | 9৭ 

মূলতঃ “সত্য শব এখানে আরবী “হুক'-এর প্রতিশব্দ । স্বফী গুরুর। 

ঈশ্বরকে এই নামে নির্দেশ করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক হতে 

পীর ও নারায়শের একাত্ম মুতি... : পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে নতুন দেবতা 
সত্যনারায়ণ অথব! সত্যপাঁররূপে আবির্ভূত হন। ৪১ 

কৃষ্ণহরি দাসের গ্রন্থে (বড় সত্যপীর ও সন্ধ্য/বতী কন্য।র পুথি ) সত্যপীর 
এতিহাসিক ব্যক্তিরপে উপস্থাপিত | মালঞ্চার র।জ। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ ম্য়দ।নবের 

অবিবাহিত। কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত)পীরের জন্ম। শঙ্কর আচার্ষোর 

পাঁচালীতে সত'পীরের ইতিহাস অনেকট। এই রকম--সেখানে তিনি আল 

বাদশাহের কানীন দৌহিত্র ।২ 

কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যে একস্থানে সত্যপীর আজ্ম-পরিচয় দিতে গিয়ে যে 

কথ। বলেছেন ত। উল্লেখযোগ্য । তিনি বলছেন-_ 

হিন্দুর দেবত। আমি মুসলমানের পীর । 
যে যাহা কামন। করে তাহারে হাসিল ॥ 

রামেশ্বর ভট্রচ।ধ্যের সত্যপীরেব [কথ (কলিক।ত। বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৩৬ 

পৃষ্ঠ] ১৯) সম্পাদন। করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৯স্তবায করেছেন ;_ ব্রান্ণ সম্ভ'ন 

রামেশ্বর, মুসলমান ফকিরের আকৃতিতে বিষ্ণ্ুযুতি দেখতে পেলেন। ইহ! 
অফীদশ শতাব্দীর উদার ধর্ম-মতের প্রতিফলন। এই উদার ধর্ম-ত আপন। 

আপনি আসে নি। তুর্ক আক্রমণে যখন উচ্চবর্গ ক্ষমতা্ন(ত হয়ে এসে গেল 

নিম্মবর্গের কাছাকাছি, তখন উপর তল!র হিন্দ্দের মধো ক্রমে নিচের তলার 

মানুষদের দেবত! এবং তাদের মাহাআ্কেও স্বীকার করে নেবার ওয়োজন 

হুল ।৪৩ 

তুর্কগণ শাসন ক্ষমতায় আসার জন্য হওয়ার পরিবর্তন হল ;-__দেখ। 

গেল আপোষের প্রশ্ন ॥ ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন, সপ্তদশ শতাবের 

কোন কোন ধর্মমঙ্গল কবি ধর্মঠাকুরকে পীরের বেশে দেখেছিলেন । রূপরাম 

--২৯ 



৪৫০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

চক্রবর্তী নিজেকে পুনঃ পুন রূপরাম ফকির বলেছেন। ফকির-বেশী ধর্- 
ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে সগুদশ শতাবের শেষভাগ হতে ধীরে ধীরে সত্যপীরে ব 
সতানারায়ণে মিশে গেছেন।৪১ 

এখানে ম্মরণীয় যে, আজিকার বাঙালী কয়েক সহস্র বংসর পূর্ব হতে বংশ 

পরম্পরায় বয়ে আস! চনান। রক্ত, নান| মত, নান। সংস্কৃতি, নান। প্রাকৃতিক 

প্রভাব, নান। ভাঁষ। প্রভৃতির উত্তরাধিকার । নান। সম্প্রদায়, নান! ধর্মমত, নানা 

বর্ণ, নান। আদর্শ, নান। সংস্কৃতি নিয়ে একমাত্র বাংল। ভাষার মৌচাকে আবদ্ধ 
আমরা একটি মাত্র উজ্জ্বল বিশেষে বিভৃষিত ; সে বিশেষ্য হল বাঙালী ।৭৮ 
কিন্তু প্রাক্ চৈতন্য যুগের ও চৈতন্য যুগের বাংল! সাহিত্যের মুল প্রেরণ! ছিল 
হিন্দু সাজের ও হিন্দ্ব সংস্কৃতির আত্মরক্ষ'র প্রেরণা, প্রতিরোধের সাহিত্য । 

তার একট। দিক প্রগতির দিক__যেখানে সে লোক-জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ; 

কিন্ত আর একট। দিক প্রতিক্রিয়ার--যেখানে সে রক্ষণশীল, বিশেষ করে 

মুসলমান জীবন ও বিষয়ের প্রতি উদ।সীন।৪৩ 

কালক্রমে এমন অবস্থাও এল যখন হিন্দ্র। ষোড়শ শতাব্দীতে 

“আল্লে।পনিষং” রচন। করতেও কৃঠিত হন নি। সম্রাট আকবরকে তে। ার। 
অবত।রের আসনে তুলে দিয়েছিলেন ।৩? 

যাহোক সত্যপীরের রূপবর্ণনায় মুনশী ওয়াজেদ আলী সাহেবের কাব্যে 
সেই মিশ্ররূপ পাওয়। যায়, 

হেন কলে সত্যপীর সুন্দরে লইয়।, 
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি পৌছিল আসিয়! । 

সর্বাঙ্গে তিলক তার কপালে জোড় ফোট। 

হ।তেতে জপনমা'ল। মাথা! ভর। জট।। (পৃঃ ১২) 

কবি কৃষ্ছরি দাস তার 'বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথিতে 

সত্যপীরের বর্ণনায় লিখেছেন,_ 

অকুমারী সন্ধ্যাবতী 
খালক। করিল ছারখার । 

হাতে.আশ। মাথে জট! কপালে রৃহতি ফৌট। 

তার গভে উৎপত্তি 



সত্য পীর ৪৫১ 

বাম করে শোভে অতি বাহার ॥ 

সুবর্ণের পৈত। কান্দে কোমরে জিঞ্জির বান্ধে 
অঙ্গে শোভে গেরুয়া বসন। 

বেড়।য় সন্ন্যাসী বেশে ফিরে অন্য দেশে দেশে 

নান। মৃতি করিয়। ধারণ ॥ 

এই কাব্যে সুচীপত্রাদির শেষাংশে সত্য পীরের যে চিত্র প্রদত্ত হয়েছে 

( জল রঙ্) তাতে দেখ যায় তার মাথায় জট, মুখে শ্মশ্রা-গুন্ফ, গলায় 

মাল, বাহুতে মাদুলি-সদ্বশ বাজ, দুই হাতে বাল।, বাম হাতে কৌটা-সদ্বশ 

কমগুলু, ডান হাতে বাঁক। লাঠি বা আশ! বাড়ী । গায়ে হ তকাট। ফকিরি 

জাম।,__পরণে ই|টু পব্যস্ত তোল কাপড়__আজটে। করে পর।, ভান কাধে 
ঝোল। ও প|য়ে খড়ম। তার পরিপুষ্ট দোহার! চেহারা । তার কল্পিত 
রঙ- শ্য।মবর্ণ | 

বস্ততঃ সত্যপীর ব। সত্যনারায়ণের কোন মৃত্তি স্থাপন। করে পৃজ। কর। 

হয় ন'। এমন কি সত্যপীরের নামে নিদ্দিষ্ট কোন 'থান' বা! দরগাহ একান্তই 
বিরল। গ্রামের হিন্দ্ব গৃহস্থগণ সাধারণতঃ বাটার উঠানে লেপন কর! জায়গায় 
'থান' নিদ্ধিষ্ট করেন এবং সেখানেই পৃজ! প্রদান করেন। শহরের গৃহস্থগণ 

ঘরের মধ্যেই “থান, নির্দিষ্ট করে পূজা দেন। পূজারী সত্যপীরের 

নামে দ্ধ, আট।, মিষ্ট (সাধারণতঃ আখের গুড়) এবং প1কা কল! একত্রে 

সংমিশ্রণ করে পীরের নামে অর্পণ করেন। পুজা-অস্তে সেই শিরনি 

ইতর-অনিতর ভক্তজন কর্তৃক গৃহীত হয় । ভক্তবৃন্দের অনেকে ফল, মুল, 

সন্দেশাদিও প্রদান করেন । সত্যপীরের পাঁচালী পাঠ একটি অবশ্য করশীয় 

অনুষ্ঠান। ধূৃপ-ধৃণার দ্বার স্থানটিকে আরে। শুচি-প্রিগ্ধ করতে ভক্তগণ ক্রুট 
করেন ন।। সত্যপীরের নামে স্থায়ী “থান, দেখা ন! গেলেও অন্ততঃ দু'একটি 

স্থায়ী দরগাহ এপধ্যন্ত পাওয়া গেছে। চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার 
অন্তর্গত বারাসত মহুকুমাধীন কালসর! নামক গ্রামে সেইরূপ একটি দরগাহ 

অবস্থিত। (বেঙ্গল সেটেলমেন্ট রেকর্ড ১৯২৮-, ৩১ দ্রষ্টব্য )।৪৪ উক্ত সত্য- 

পীরের দরগাহটি আনৃমানিক তিন বিঘা জমির উপর অবস্থিত। সেই 

দয়গাছের সেবায়েতগণ যথাক্রমে বাসারং শাহুজী, এসারং শাহজী, বসিরক্ষিন 

শাহুজী, দ(উদ আলী শাহজী, তছিবদ্ধীন শাহজী প্রম্থখ ( ১৯৬৮ খৃ্টা্জ ) । 



৮৫২ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ 

বাসারং শাহজী বলেন যে রাজ। কৃষ্ণচতক্তর রায়ের তরফ থেকে সত্যপীরের 

নামে এখানে প্রায় পনেরো ষোল বিঘ। জমি পীরোত্র গুদত্ব হয়েছিল। 

বজবজ থানার অন্তর্গত বাঁওয়ালী গ্রামেও সত্যপীরের স্থান আছে। এন 

দ্বষ্টে মনে হয় এঁতিহাসিক পীরের ন্যায় সত্যপীরের নামে আরে। দরগ।হু 

স্থান কোন কোন অঞ্চলে থ।ক। অসম্ভব নয় ৷ 

সত্যপীরের দরগাহে রোগমুক্তি কামনায় এবং সাধারণ দঙ্গলের আশায় 
হিন্দু-মুসলিম ভক্তগণ শিরনি ও মানত দেন। কা!লসর। গ্রাচের সত্যপীরের 

দরগাছে ভক্তগণ গুত)হ ধৃপ-বাঁতি দেন। এখানে ফুল, ফল, বাতা সাও € দত্ত হয় 

এবং লুট দিবার রীতিও €চলিত। প্রতি বছর ১৬ই ফান্ভুন তারিখে এখানে এক 

বিশেষ উৎসব অনুষ্টিত হয়। ৩ তি শুরপক্ষের একাদশী তিথিতে উৎসব অনষ্ঠ।ন 

উদযাপনান্তে সেবায়েতগণ সামর্থ।নুযায়ী অতিথি সংকার করে থকেন। 

বাংসরিক বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনে এখানে মেলে। বসে। তাতে প্রায়ই তিন 

শত লে।কের জমায়েত হয়। পূর্বে এই সময়ে এখনে ক1ওয়ালি গান গাওয়। 

হত। 

বাঙ্গাল। ভাষ। ও সাহিত্যের ই।তহ।সে সত'পর ব সত)নার।য়ণকে 

নিয়ে রচিত এ পর্য্যন্ত প্রায় শতাধিক পঁচলা ক!ব্যের কথ। জান। গেছে! 

এই কাব্যকথ। চেয়েদের ব্রতকথাতেও সভক্তিতে স্থান পেয়েছে। চনে হয় 

আরে ধনু কাব্য আজে। পর্যন্ত আছে অন।বিষ্কত। সে কাব্য বাঙ্গ।ল। 

সাহিত্যের ইতিহাসে স্খান পেলে শুধু সত্যপীর কাবে'র আলে।চন।ই একট। 

বিরাট অংশ অধিকার করে নেবে। মনে হয় কেবল মাত্র সত্যপীর 

কাবাগুলি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণ।র অপেক্ষ। রাখে । বল। বাহুল্য সত'পারের 

মাহাত্ম্য কথ! প্রতি কাব্যে একই কাহিনী-ভিত্তিক নয় । 

সমগ্র পীর মাহা ত্মা-স।হিত্যে সত্যপীরের পচালাই সংখা।য়, ক।হিনী 

বৈচিত্র্যে ও কাব্যগুণে প্রধান। সত্যপীর হিন্দ্-মুসলিম নর-নারীর উপর 

প্রভাব বিস্তার করেছে। আজ হিন্দ্রর।ই গধান ভক্ত । 

সত্যপীর পীঁচালীর সর্বব।পেক্ষ। বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিম্বঙ্গ উত্তৃত হয়ে 

অন্যত্র বিস্তৃত হয়েছে । এমন কি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরা!নেও প্রবিষ্ট হয়েছে । 

সকদ্দপুরানের রেবাখণ্ডে যে কাহিনী অ।ছে ত।তে ফকিরের স্থান নিয়েছে বৃদ্ধ 
ত্রাজ্মণ ।6৯ 
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সমগ্র সত্যপার পীচ।লী ক।ব্যের বিবরণ প্রদান করতে গেলে গ্রস্থের 

কলেবর অসম্ভব বৃদ্ধির সম্ভাবন।। তাই মাত্র কয়েক খানি কব্যের সীমাবদ্ধ 

আলোচন। কর। হল। 

১। সভ্যপীরের পাঁচালী 

সত্যপীরের পঁ(চ(লীর জনৈক রচয়িতা ফৈজুল্প।। তার কাব্যের কাহিনী 

রামেস্বর ভষ্টার্য্যের প্রসিদ্ধ রচন!র সঙ্গে অভিন্ন । কবি ছিলেন দক্ষিণ র।ঢের 
লোক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে 

হিন্দ্ব ও মুসলমান যে কতট। এক হয়ে এসেছিল তার মুল্যবাণ প্রমাণ পাওয়! 

যায় ফেজুল্ল।র নিম্নলিখিত বন্দন|য় ।২ 

সেলাষ করিব আগে পীর নিরাঞ্জন 

মহ।ম্মদ মস্তুফ। বন্দে! অ।র পঞ্জাতন। 

সের আলি ফতেশ। বন্দে! একিদ। করিয়। 

হ!চেন পেয়দ! হল যাহার লাগিয়। । 

রছুলের চ।রি ইয়ার বন্দে। শত শত 

চারি দহ ইমাম্রে নাম লব কত। 

এবর।হিম খলিলের পায়ে করি নিবেদন 

বেট।রে করবানি দিল দীনের ক1রণ। 

করব।নি করিয়। দিল এসমাল করিয়। 

সেই হৈতে নিকে বিভা হইল এনিয়। । 

আশ্ষিয়ার হাসিল বন্দো পালআন দুইজনে 

এসমাইল গাঁজি বন্দে। গড-মান্দারনে। 

বন্দিব."'জেন্দ| পীর কামাএর কনি 

বড়-খান মুরিদ মিঞ| করিল আপনি । 
পড়ুয়ার সাফি-খায়ে করি নিবেদন 

অবশেষে বন্দিব সত্যপীরের চরণ। 

সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত 

এক লাখ আশি হ।জার পীরের নাম লব কত। 

সম্বল পীরিণী বন্দে! বিবিগণ যত 

বিবি ফতেমার কদমে বন্দিব শত শত। 
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হিন্দুর ঠাকুরগখে কবি প্রণিপ।ত 

খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ । 

নামেতে বন্দিয়। গাইব ধন নিরাঞ্জন 

যার ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন । 

যমুনার তটে বন্দে। রাস বৃন্দাবন 

কৃঞ্চ-বলরাম বন্দে! শ্রীনন্দের নন্দন । 

নবন্বীপে ঠাকুর বন্দে! চৈতন্য গোসাঞ্রি 

শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব গোসাঞ্ি। 

কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন 
দশরথের পুত্র বন্দে। শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 

লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দে! গঙ্গাভাগীরথী 

সীতা ঠাকুরাণী বন্দে! আর যত সতী । 

দৈবকী রোহিনী বন্দে! শচী ঠাকুরাণী 

যার গর্ভে গোরাটাদ জন্মিল আপনি । 

শুনহ ভকত লোক হএ এক চিত 

সত্যপীর সাহেব সভার করে হিত ।-.*--" 

তুমি ব্রহ্ম! বিধু তুমি নারায়ণ 

শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন। 

ভকত ন!'একের তরে মোকেদ হইয়। 

আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়।। 

ছাড় গাজি মক্কার স্থান আসরে দেহ মন 

গাইল ফৈজল্য। কবি সত্য পদে মন। 

কবি ফেন্জুল্লার বাস ছিল পাচনা গ্রামে। ভনিতার কৰি লিখেছেন, _ 

বলে ফেজুল্ল। কবি পাচনায় বসতি 

কহে ফেজুল্ল। কবি পাচনায় থাকিয়া । 

কৰি ফেন্ভুল্ল। ব। ফৈজুল্লয! এবং ফয়জুল্প! একই ব্যক্তি কিংব। একাধিক 
ব্যক্তি ছিলেন কিনা ডঃ সুকুমার সেন সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। “ফয়ভুল্লা- 
রচিত “গাজী বিজয়' পাওয়া! গেছে, ফয়জুল্লা-রচিত 'গোরক্ষ বিজয়'ও আছে। 

ভ1 ছাড়। 'সত্যপীরের পাঁচালীও' পাওয়া গেছে । তিন রচন! কি একজনের 



সত্য পীর 686৫ 

লেখ এবং ত| কি তবে এক বৃহত্তর কাবাসূত্রে গাথা হয়েছিল 2৪৯ কৰির 

বসতি ছিল হাওড়া জেলার পাচন। (পাচলা 2) গ্রামে ।1২ 

সত্যপীরের পাঁচালী রচয়িতার নাম দুই বা ততোধিক বানানেও পাওর। 

যায়। যথা, ফৈজুল্লযা, ফয়ভুল্প, ফউভুন্লাযা, ফউজুক্ছ ব। ফউজুলু ইত্যাদি । 

মূল বানান য।.ই থাকৃক,_ঃনে হয় লি'পকরগণের মাধমে বানান-ভেদ 

হয়েছে। 

তাছাড়া নিম্নলিখিত ভনিত! থেকেও এরূপ অনুমান স্বাভাবিক ;_ 

গোর্খ বিজএ আদ্যে মুনি সিদ্ধ। কত:.. 

এবে কহি সতাপী'র অপূর্ব কথন""" 

গাজী বিজএ সেহ মোক হইল রাজি ।'.. 

শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন। 

এবং 

সতির কউসে কবি ফউজ্জুন্ব গায়। 

হরি হরি বল সবে দিন বএ জায় ॥ 

শ্রীঅক্ষয় কুমার কয়!ল মহাশয় ফউজুলু ব! ফউজুম্বর যে সত'প'রের 

পাঁচালীখানি আলোচনার জন্য আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন তাতে ভনিতায় 

কবির বাসস্থানের উল্লেখ নজরে পড়ে না । ফউজন্ব কোথাও ব৷ ফউভ্ভুল্য 

এই বানান এই পঁচালীর চধ্যে ভনিতায় দ্রষ্ট হয়। এই প্ুথিতে ব্যবহৃত 

'্থ* 'লু' রূপেও দৃষ্টিগোচর হয় । সেই হিসাবে ফউজুলু হতেও পারে। 

এই পুঁথির পাঠ উদ্ধার কর! খুব সহজসাধ্য নয়, বিশেষ কয়েকটি স্থানের 

কয়েকটি শব্দ খুবই দুর্বোধ্য। এই পুঁথিটর প্রথম থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পোকায় 
কেটে দেওয়ায় পঠোদ্ধার সম্ভব নয়। ১০১৬২” মাপের এই প্ুথিটির 
পৃষ্ঠাগুলি অঃসৃণ সাদ! কাগজের । কালে। মোট। কালিতে লেখ।। শব্গুলি 

বামদিক থেকে ডান দিকে এবং পৃষ্ঠাগুলি ডনদিক থেকে বাম দিকে সাজানে।। 

মোট পৃষ্ঠ। সংখ্য। প্রায় সওয়। পঁচিশ । 

ফউজুল্য রচিত সত্যপীরের পাঁচালীর যে কাহিনী পাওয়1 যায় তার চুম্বক 

এখানে পরিবেশিত হল 7-- 
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স্বর্ণ নামক দাধু সদাগরের পত্রী রতন মালার এক পুত্র হয়েছে, __নাম 
তার কুঞ্জবিহারী। কুঞ্জবিহারী দিনে দিনে বাড়তে লাগল এবং সাবালক হল । 

কুঙ্জবিহারী ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তার পিত। গেছেন বানিজ্যে। কুঞ্জ বড় 
হয়ে ইচ্ছ। প্রকাশ করল যেসে যাবে তার পিতার সন্ধানে। তাই মা 
রতনমালার মনে নানা ভাবন। ;-_ 

রাজ। হোক আর যে-ই হোক, পুত্রযার ঘরে নাই তার জীবন বৃথ|। 

অতএব পুত্র কুঞ্জবিহারী নিধ্বাদে ফিরে আস্বক এই কামল। মাতার। তাই 
তিনি সত্যপীরের মানত করেছেন। 

কিছু বাহ।ন। করে শেষে সত্যপীর চললেন কুঞ্জবিহারীর সাথে তার 

পিতার উদ্ধারে খঞ্জন পাখীর রূপ ধরে। তিনি চলেছেন কৃঞ্জবিহ!রীর ডিঙ্গায় 

করে। কলিঙ্গ থেকে রওন!| হয়ে নানা গ্রাম পার হয়ে চলেছে সেডিঙ্গ।। 

নান। বিপদ লঙ্ঘন করে চলেছে ডিঙ্গ।, সত্যপীরের অলৌকিক ক্ষমতার জন্যে । 

অবশেষে ডিঙ্গ। এসে পোৌছুল অমরানগরে । 

অমর।নগরে এসে নাগর। বাজাতেই রাজার কোটাল এল ছুটে । চোর 

বলে কুঞ্জবিহারীকে সে পাকড়াও করল । কুঞ্জবিহারী জান।লে। যে সে এ দেশের 

র।জ।র ঘর জামাই হয়ে থাকতে চায় । 

কোটালের কাছে জান। গেল সে দেশের রাজকন্যার নাম ম।লতী: 

বয়স তেরে। | |] 

কোটাল পাঞ্চাশ টাক। ঘ্ৃষ নিয়ে র।জ-কন্যার সাথে কুঞ্জবিহ।রীর প্রথম 

দর্শনের ব্যবস্থ। করে দিল । 

সাধু কুঞ্জবিহারীর সাথে মালতীর প্রণয় আদান-প্রদান হল দাসীর 

মধ্যস্থতায় । 

পরদিন সাধু গেল রাজ-দরবারে। দরবারে সাক্ষ।ত হল রাজার সথে। 

অল্ন ও মধুর কথোপকথনের পর রাজা মহাখুশী হলেন কুঞ্জবিহারীর উপর 

তার রূপ ও গুণের পরিচয় পেয়ে রাজ। প্রস্তাব দিলেন কন্য। মালতীর সাথে 

কুঞ্জবিহারীর বিবাহের | তবে সর্ভযে তাকে ঘর জামাই থাকতে হবে । 
কুঙ্জবিহারী তাতেই রাজী,। খঞ্জন পাখীর রূপধারী সত্যপীরের নির্দেশে 
কুঞ্জবিহারী কর্তৃক অঙ্গীকারপত্র লেখ| হল | এ বিবাহে রাণীও সম্মতি 
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দিলেন। সত্যপীর এ সব ব্যবস্থ। করে জাহাজে ফিরে এলেন। ম|লতীর 

সাজ সজ্জা! হল। সাধু কুঞ্জবিহারীও সঙ্জিত হয়ে এসে পীরের পরামর্শ 

মতন রাপার “বন্দী-শ|ল।” বিবাহের ধোঁতুক ম্বরূপ চাইল। এ বন্দী ঘরেই 
বন্দী ছিল তার পিত| সাধু সদগর। রাজ। অবশ্য সহজেই স্বীকৃত হলেন 

বন্দীঘর দান হিসাবে দিতে । সাধু তখনি কোটাল গুলিরাম হাজারিকে 
অ!দেশ দিল সব কয়েদীকে মুক্তি দিতে। কয়েদগণ মুক্ত হয়ে সকলকে 

আশীর্বাদ করে প্রস্থান করল; কিন্তু সাধুর পিতার সাক্ষাত পাওয়! গেল 

ন|। অনেক অনুসন্ধানের পর সাধু স্র্ণবিহারীকে পাওয়া গেল এক অন্ধকার 
কুটারের কোণে । তার অবস্থ। তখন শে।চনীয় । কারণ তার বাকৃশক্তি এবং 

শ্রবণ শক্তি রহিত হয়ে গেছে । তিনি ক।উকে চিনতে পারলেন ন!। 

সাধু, বন্দীঘর থেকে মুক্ত হয়ে ডিঙ্গ। করে ফিরে চলল কলিঙ্গের 

দিকে। ভোমরার পাড়ায় আসতে পীরের ইচ্ছ।নুসারে ডিঙ্গ। গেল ডুবে । 

পীরকে অবহেল। কর!র জন্ত এই দুর্ঘটন। ঘটল । কোন প্রকারে রক্ষা 

পেয়ে সাধু সদাগর অর্থাৎ কুঞ্জবিহারীর পিত। ঘরে ফিরে এলে রতনমাল। 
ঠ£।কে অনেক সেব। শুশ্রাষ। করল। 

কিন্তু তার সাথে পুত্র ফিরে না৷ আসায় রতনশাল। কীদতে লাগলো । 

পুত্রের কথ! শুনে সদগর তে। হতবাক। তিনি খুব খুশী হলেন। কিন্তু যখন 

তিনি শুনলেন যে পিত।র সন্ধনে সে ডিঙ্গায় করে দক্ষিণে গেছে তখন পিত! 

ভীত হয়ে বললেন-__ 

দক্ষিণের কথ। মোর কহিতে প্রাণ ফাটে। 

পক্ষীতে তরণী নেয় হাঙ্গরে মানুষ কাটে ॥ 

অবল। ছাওয়ালে তুমি দিলে পা$ঠ।ইয়ে । 

কোনখানে মাছে তারে ফেলিল গিলিএ ॥ 

পরক্ষণে তিনি পত্রী রতনমালাকে সাত্ত্ব। দিয়ে বললেন,__ 

আমি যে থাকিলে কত পুত্র পাবে তুমি । 

রতনমাল। বলে সাধু তো।র মুখে ছাই 
পুত্রের বিহনে আমি দেশাস্তরে যাই। 



9৫৮ বাংল! পার-সাহি ত্যর কথা 

গয়। গঙ্গ।__উড়িস্য! পার হয়ে রতনমাল। যেতে যেতে প্রথমে সত্য পীরের 

সাক্ষাত পেলেন। প'র কিছু পূর্ব-ঘটন। বললেন এবং পুত্র ও পৃত্রবধূকে এনে 
দিতে প্রতিশ্রুত হলেন । 

পীর অমরানগরে গিয়ে কুঞ্জবিহারীকে তার মায়ের অবস্থার কথা 

জানালেন। কুঞ্জবিহারী মায়ের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ল । মালতী তে। বাপের 
বাড়ী ছেড়ে আসতে চায় ন৷। বিশেষতঃ ঘর জামাই থাকার মত খত তে। 

লেখাই অছে। তখন সাধুপৃত্র নিজ রাজ্যের প্রশংস| করে বলল 7__ 

বিভ। করেছি আমি সাত রাজার বি ॥ 

'-"পালক্ক ছাড়িয়ে তার। ভূমে ন| দেয় প|॥ 

মালতী বলেন তবে আমি সঙ্গে যাব 

সেবায় সতীন সব বশ করে থে।ব ॥ 

মালতী তার মাতাকে বলল, __ 

ছাড়ি মাগো স্বামীর তরে, কে আছে বাপের ঘরে 

কহ দেখি করি নিবেদন। 

এই প্রসঙ্গে শিব-উমা, রাম-সীত! প্রমুখের কথা হল। 

মালতী আরও বলল,__... 

_ *ছাড়ি এ সোয়ামির কে থাকে বাপের ঘরে 
সে কেমন কৃলবতীগণে ॥ 

--*সব তীর্থ থাকিতে নারীর তীর্থ পতি। 

পতিগৃছে যাবার জন্য মালতী প্রস্তত হল। অবশেষে রাণী অনেক 

মনোবেদনার মধ্য দিয়ে কন্যা! মালতকে বিদায় দিলেন। 

সত্যপীর এবার কুঞ্জবিহারীকে দেশে ফেরার জন্য বললেন । সাধু 
ৰলে ;:- 

ঘর-জামাত। রব বলে লিখে দি খত, 
সত্যপীর বলে যাও অমরার তটে। 

আপনি আসিবে রাজ। তোমার নিকটে । 
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সত)পীরের সহায়তায় সকলে রাজার কাছে বিদায় নিল। 

সত্যপীর এবার স্বর্ণ সাধু সদাগরের ডুবে যাওয়। ডিঙ্গাও উদ্ধার 
করলেন। সব ডিঙ্গ। একসঙ্গে ফিরে এল কলিঙ্গে, রতনমালার পুত্র কুঞ্জ 
বিহারীও ফিরে এল বধূ মালতীকে নিয়ে । 

সাধু বলে জননী গে। ঘরে য।ও তুমি । 

সত্য পীরের নামে আগে সিল্নি দেই আমি ॥ 

'-"কলিঙ্গে নগর যেন হুইল স্রপুরি । 

প্রতিদিন পুজে পীর কুঞ্জবিহারী ॥ 

ফয়জুল্লার সত্যপীরের পাচালীর ( কুঞ্জবিহারীর পাল। ) কাহিনী বল্পভের 
সত্যপীরের পীচালীর ( মদন সৃন্দরের পাল। ) কাহিনীকে ম্মরণ করিয়ে দেয় । 

উভয় কাহিনীর মূলগত ভাব এক থাকলেও কাহিনী হিসাবে তাদের মধ্যে 
পার্থক্য অবশ্যই আছে। 

ফয়জুল্লার কবিত্ব শক্তিকে অস্বীক।র কর। যায় না। এমন কতকগুলি স্থান 

আছে যেখানকার বর্ণনার সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটা 

উদাহরণ দিচ্ছি। সাধু কুঞ্জবিহারী ও রাজকন্য। মালতীর প্রথম সাক্ষাতকারের 

বর্ণনা :__ 

খোপায় উড়িছে কন্যের রূপ মহজায় (2) 

রূপ দেখিলে গছ পাষাণ মিলায় ॥ 

ঘাটে ঈাড়।ইল কন্য। চাহে চারিদিক । 

রূপ দেখি এ রূপ করে ঝিকমিক ॥ 

অথব। 

শ্বশুরালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত মালতী যেভাবে হায়ের কাছে 

কথোপকথনে লিপ্ত তার বর্ণনায় সতীর পতিগৃহে যাবার মুহুর্তকে ম্মরণ 

করিয়ে দেয় । কবি লিখেছেন, 

কোলেতে মালতী, ব্যাকুল হুইল সতী 

কান্দে রাণী বাম পানে চেয়ে। 

অতি দৃর দেশাস্তরে পাঠাব পরের ঘরে 
কেমনে ধরিএ রব এ হিয়ে ॥ 



5৬০ ংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

অনেক বিলাপ করি মালতীর গল। ধরি 

কান্দিয়৷ আপনি বলে রাণী। 

বিধাত। দ|রুণ বড় পলিয়। করিনু বড় 

বিধি শোরে দৃঃখ দিল আনি ॥- ইত্যাদি 

২। লালমোনের কেচ্ছা 

কবি আরিফ রচিত সত)নারায়ণ পীচালীর যা ল।লমোনের কথা, ফকির 

রামের ফীাসিয়ড়ার পাল1ও তা-ই। ৪১ 

অ|রিফের নিবাস ছিল দেশড়ার নিকট ত।জপুর গ্রামে। তিনি দক্ষিণ 
রাঢ়ের লোক । কাহিনীর সংক্ষিপ্ত দূপ 2 

কেরবি শহরের উজীর সৈয়দ জ।ম!লের কন্য। ল।লমোন। একদিন ব।দশ। 

হোসেন তাকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। পত্র মাধ্যমে উভয়ের আল।প এবং 

সাক্ষাত হল। পরস্পর প্রেমে নিমজ্জিত হওয়!র পর হোসেন তাকে বিয়ে 

করতে চাইলেন । সত্যপীরকে সাক্ষী করে সেবিয়ে সম্পন্ন হল। ল।লমে।ন 

তে। খুব খুসী ৷ 

গাজী সত্যনারায়ণ এলেন লালমোনকে আশীর্বাদ করতে । বাদশ। 

তাড়িয়ে দিলেন ফকিরকে । ফকির অভিশাপ দিলেন, _-পথে লালমে।নকে 

সেহারাবে। 

ঘটনাটি জানাজানি হওয়ায় বাদশ| তখনই ল।লগোনকে নিয়ে ভিন্ন দেশে 

প|লিয়ে গেলেন। লালমোন পুরুষের সাজ নিল। 

জুলুমাত শহরের দশ ক্রোশ তফাতে থেকে যেতে যেতে ত।র। ত্বলে 

ফ।সিয়াড়ার বাড়ীর দরজায় এসে হাজির । 

ফ!সিয়াড়। শিকারে গিয়েছিল । বাড়ীর দরজায় বসে আছে এক রুড়ী। তার। 

বুড়ীর অতিথি হলেন । সেখানে রন! সেরে নিলেন বটে কিন্তু খাবার আগে 

বুড়ীর হাব-ভাবে ভয় পেয়ে তার। পালাতে চেষ্টা করলেন । বুড়ীর হীকে 
শিকারীর1 এসে পড়ায় বেগতিক দেখে বাদশাকে লালমোন বল্ল,_- 

ঘোড়1 েঁকে প্রাথনাথ ভেগে যাহ তুমি 
ফেসেড়ার সাথেতে লড়াই দিব আমি। 
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বাদশ। বললেন, ত। হয়না । তখন উভয়ে লড়াইতে অগ্রসর হল। 

লালমোনের ভ্ঙ্কারে ফাসিয়াড়ার। হটে গেল । যে অগ্রসর হয় সেই পড়ে কাট।। 

অবশেষে এক অল্পবয়সী ছোকর।কে দেখে বাদশ।র মায়! হল। লালের মান। 

ন। শুনে বাদশ। তাকে সঙ্গে নিলেন এবং তিনদিন বনে ঘরে ঘুরে র্লাত্ত হয়ে এক 
গাছ তলায় মোকাম করলেন। 

একদিন ললমে।ন স্নানে গেলে সেই ছোকর। সেখানে ঘৃমস্ত ব|দশ।র শির 

তলো।য়।রের আঘাতে ছিন্ন করল । বাদশার কট! মৃ্ডু ল।লমোনের নাম ধরে 

ডাকৃতে লাগ্ল। ছে!কর! তখন বাদশার পোষাক পরে লালমোনের ক!ছে 
গিয়ে বলল,_তোম।র পতি আম।র হাতে নিহত) তুমি আমার ঘরে চল। 

স্বমীর মৃতদেহ কে।লে নিয়ে ললমোন বিল।প করতে ল।গ-ল। 

চ।র'দন পর সতং)পার এলেন লালছ্ছেনের ক!ছে এবং পূর্ব ঘটন “জনে 

ৰল-লেন,__ 

«“*রেছে তে।মার পতি সত)পীরের হটে ।” 

লালমোন তখন সত।পীবের শিরনি মানলেন। পর এব।র এলাহি ভেবে 

ব।দশার ক!ট। মৃণ্ড জোড়া লাগিয়ে দিলেন। 

আবার দুজনে পথে চলতে লাগলেন। লালশে।ন কিন্তু পীরের শিরনি 

দিতে ভ্বলে গেলেন। 

ভীর। এলেন গাল শহরে । এক পুকুরের ধারে তার। বিশ্রাম নেবেন। 

একস্থানে তার। আস্ত।ন। করলেন । কিছু পর বাদশ। চললেন বাজার করতে । 

পথে পাকল মালিনী বাদশ|র রূপে মুগ্ধ হল, বাদশাও হলেন মুগ্ধ পারুলের 

রূপে । যোগ বিদ্য।/য় বাদশ! শেষে হলেন মেড়1। মেড়। হয়ে তিনি চললেন 
পারুলের সঙ্গে ৷ রাত্রে তিনি মানুষ হন, দিনে হন যেড়। | 

এদিকে ম্বগাল শহরের রাজার ঘোড়। ঢ্ুরি যাওয়ায় রাজার কোটাল 

সেই ঘেড। খুঁজতে খুঁজতে পুকুর ধরে এসে পুকষবেশী লালমোন এবং বাদশার 

ঘোড়াকে নিয়ে রাজার কাছে গেল। রাজ। বল্লেন,_-“এই বেটারে লয়া। 

কাট দক্ষিণ মশান।” 

লালমোন বলল, রাজ! তুমি আগে বিচার কর। 



৪৬২ বাংল পীর-সাহিত্যের কথ 

রাজ! তাকে বন্দীশালায় পাঠালেন। ছ'মাস পর পীরের দয় হল। 

তিনি শহরকে উংখাত করলেন এব" জঙ্গল থেকে এক গণ্ডার পাঠালেন । 

পাণ্ডার এসে উৎপাত আরম্ভ করল । সকলে গগ্াারের কাছে হার মানল। 

রাজ! জানালেন, যে গণ্ডার মার্বে, সে বাদশাজাদীফে বিয়ে কর্তে 

পাবে । লালমোন কোটালকে ঘ্ৃষ দিয়ে ছাড় পেল এবং গণ্ডারকে হত্যা 

করে বাদশাজাদী মহাতাবকে বিবাহ কর্ল। 

মহাতাব পরে লালমোনকে কাদতে দেখে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা কর্ল। 

লালমোন ঝল্ল--পরে বল্ব। 

পরে নাটগীতের আসর বসানে। হল । উদ্দেশ্য সেখানে বাদশ। হে'সেন 

যদি আসে। 

মালিনী এল নাটগীতের আসরে । বাদ্শ। হোসেন তার সাথে ছিল; 

কিস্তু তাকে চেন| গেল ন।। ফিরে যাবার আগে গোপনে বাদশ। তার হৃঃখের 

কথ। মসজিদের গায়ে লিখে গেলেন । পরদিন ত। দেখে লালমোন, কোটালকে 

দিয়ে শহরের সব মেড়াকে আনালে। | সে মালিনীকে বল্ল, _মেড়াকে মানুষ 

করে দাও। 

মালিনী রাজী ন। হওয়ায় তাকে বেদম প্রহার কর। হল। অবশেষে সে 

সেই মেড়াকে মানুষ করে দিল। 

স্বামীকে পেয়ে লালমে!ন নিজের পরিচয় দিল মহুতাবের কাছে । মহুতাব 

তার পিতার কাছেরকেদে সব কথা জানালে।। রাজা! তখন মহতাবকে 

লালমোনের অনুমতি নিয়ে বাদশ। হোসেনের নিকট অর্পণ করলেন। তিনি 

বাদশাকে তার পুত্রবং সেখানে রাজত্ব করতে অনুরোধ করলেন । লালমোন 

এবার সত্যপীরের মানত শোধ করল । 

ডঃ স্বকৃমার সেন স্প্টই বলেছেন,_-এইসব রচনাগুলির বিষয় রূপকথা 
অথব! অলৌকিক গল্প হতে নেওয়।। 

আরিফের এ কাব্য সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণহরি 

দাসের কাব্যে যেমন দেখ! যায় বিশেষ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সত্যপীরকে 

সংগ্রামী ভ্বমিকায় আসতে হয়েছে, এখানে ঠিক তেমনটি দৃষ হয় না। এখানে 
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লালমোন প্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় উত্ভীণ হয়েছে,_এটাই এ কাব্যের মূল বক্তব্য। 
সত্যপীরকে অবজ্ঞ! করায় বাদশ! হোসেনের কিছু দুর্ভোগ সহা করতে হয়েছে 

বটে কিন্তু যথার্থ কৃচ্ছরসাধন করতে হয়েছে সাধবী লালমোনকে। 

প্রেমের কারণে গৃহত্যাগ এ কাহিনীর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । মঙ্গল কাবে৷র 

যে সব লক্ষণের সংগে সংযুক্ত করে এ কাহিনীকে মঙ্গল কাব্য-ধারায় আনা যায় 

তার ব্যাখ্যায় বলতে হয় যে, সত্যপীরের মঙ্গল দৃষ্টিতে হোসেন-লালমোনের 

পুনগ্রিলন সম্ভব হয়েছে। এই কাব্যে বিশেষ করে আধুনিক প্রেমাদর্শের 
আভাসই্ অধিকতর স্পষ্ট । 

কাহিনীটি আপাততঃ মুসলিম চরিত্র-ভিত্তিক বলে মনে হয়। কিন্তু 
ফাসিয়াডার সভার প্রধান গোপ।ল, জগাই, দামুদর এবং মালিনী, পারুল 

প্রমুখের চরিত্র এই কাহিনীতে রয়েছে । কবিও হিন্দ্ব এবং মুসলিম উভয় 

আদর্শ ভাবাপন্ন ছিলেন তা বোঝা যায়, তার পুঁথির আরম্ভে এবং শেষে লিখিত 

এশ্রীনুর্গ।” উল্লেখ থেকে । 

এই কাব্যের লিপিকাল ১২৫৩ সাল, ইংরাজী ১৮৪৫/৪৬ সাল। 

ও। সত্যপীরের পাঁচালী 

বল্পভের কাব্যের লিপিকাল ১২২৯ সাল। এর কামিনী দপকথা স্থানীয় । 

ক।হিনী অভিনব বটে। ভনিত।য় কবি কোন স্থলে শ্রীবল্পভও লিখেছেন। 

সদানন্দ ও বিনোদ দুই ভাই। তারা সদাগর। রাজ! তাদেরকে আদেশ 

দিলেন বাণিজ্যে যেতে । অগত্যা তার! সফরে চলেছে । সমুদ্রে তার দেখল এক 
জপুর্ব দৃশ্য ! 

পাথরের গোর এক ভাসয়ে দরিয়ায় । 

নৃত্য করে নঠকী কিন্নরে গীত গায় 
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোভা পায় । 

স্বগছাল পানির উপরে ডাল্য। দিয়। 

চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়া । 

সদাগরগণ সেখ।নকার রাজাকে এ দৃশ্য দেখাতে পারল ন। বলে কারারুদ্ধ 
হল। গৃহে তাদের পীর! এক ফকিরের পাল্লায় পড়ে সিদ্ধাই শিখে ডাকিনী 
হয়ে গাছে চড়ে দেশে দেশে ঘুরছে। 



৪৬৪ ংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

ছোট ভাই মদন একবার তাদের সঙ্গে গিয়ে এক রাজকন্যাকে বিবাহ করে 
পালিয়ে এল। অনেক বিড়ম্বনার পর তাদের মিলন হল। 

ডাকিনীদয় বুঝতে পারল যে মদন তাঁদের কাগুকারখান! বুঝতে পেরেছে । 
ভার! মন্ত্র পড়ে ম্দনকে শ্যেনপক্ষী করে দিল। খোদা বাজ পাখী হয়ে 
ভাকে তাড়িয়ে পাটনে নিয়ে গেলেন। সেখানেই তার দুই ভাইও বন্দী 
ঘরে ছিল। 

খোদ] রাজাকে স্বপ্ধে ভয় দেখালেন। রাজ। ভয় পেয়ে সদাগর দৃ'ভাইকে 

মুক্তি দিলেন। তার। গৃহে ফিরে এল । সংগে নিয়ে এল সেই শ্যেন পাখী। 
কারণ মদন তাদেরকে বাণিজ্য শেষে ফিরবার পথে একট। শ্যেন পাখী আনতে 

বলেছিল । | 

দেশে ফিরে তারা ভাই মদনকে ন। দেখে শোক করতে লাগল । 

খোদ ফকিরের রূপ ধরে মদনের পত্রীকে সত্যনারায়ণের পুজা দিভে 
বললেন। মদনের পত্রী ত| করল এবং পিঞ্জরের শ্যেন পাখীকেও দেই শিরনি 

কিছু দিল। সেই শিরনি খেয়েই মদন ফিরে পেল মনৃষ্যরূপ । 

৪ । সভ্যপীরের পাঁচালী 

“কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বাংলা সাহিতোর ইতিহাসে মধ্যযুগের 
শেষ কবি ( ১৭১২--১৭৬০)। সেই হিসাবে তার রচিত “সত্যনারায়ণের 

ব্রতকথ।” সতাপীর পাঁচালী কাবাসমূহের মধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য | 

“সত্যনারায়ণের ব্রতকথ।” দ্ু'খানি। একখানি ত্রিপদী ছন্দে এবং 

অপরখানি চৌপদ ছন্দে রচিত এইটিই। কাবর প্রথম কাব্য- 

রচন। | ঈশ্বরচজ্্র গুপ্ত লিখেছেন-_-“নরেন্দ্রনায়ণ রায় মহাশয় জিল। 

বর্ধমনের অন্তঃপাতি “ভুরসুট' পরগনার মধ্যস্থিত “পেঁড়ো” নামক স্থানে বাঁস 

করিতেন । তিনি অতি স্ববিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ছিলেন, সর্বসাধারণ 
তাহারদিগ্যে সম্মানপূর্বক রাজ! বলিয়া সম্মান করিতেন। ইনি ভরদ্বাজ 
গোত্রে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বিষয়-বিভবের প্রাধান্য জন্য 'রায়' 
এবং “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইহার বাটার চতুর্দিগে গড় ছিল, 

এ কারণ সেই স্থান 'গেঁড়োর গড়? নামে আখ্যাত হইয়াছিল” । ্ 
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“ভারতচন্্র হলেন নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চতুর্থ পুত্র । 
“জিল৷ হুগলীর অন্তঃপাতি ধাশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রাম 

নিবাসী কায়স্থ কুলোস্তব মান্যবর ৮রামচন্দ্র মুন্সী মহাশয়ের ভবনে আগমনপূর্বক 
ভারতচন্দ্র পারস্যভাষ! অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন।-.-উক্ত মুন্সী বাবুদের 
বাটীতে এক দিবস সত্যনারায়ণের পুজার শিরনি এবং কথা হইবে তাহার 
সমূদয় অনুষ্ঠান ও আয়োজন হইছে ।...একখানি পুথির প্রয়োজন। রায় 
কঠাকে ) কহিলেন,_আমার নিকটেই পুঁথি আছে, পুজা আরম্ত হউক, 

আমি বাস। হইতে পুথি আনিয়। এখনি পাঠ করিব ।--এই বলিয়! 
বাসায় গিয়। তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধু ভাষায় উৎকৃষ্ট কবিতায় পুঁথি রচিয়! 
শীঘ্রই সভাস্থ হইয়। সকলের নিকট তাহ। পাঠ করিলেন,_্ষীহার! সেই কবিতা! 

শ্রবণ করিলেন, তাহার তাহাতেই মোহিত হইয়? সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য ধ্বনি 

করিতে লাগিলেন।” 

গুপ্ত কবির মতে ১১১৯ সনে অর্থাং ১৭১২ খুষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের জন্ম । 
ডঃ দীনেশ সেন তার বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য গ্রন্থের একস্থানে ভারতচন্দ্রের জন্ম 

১৭১২ শুষ্টান্দ এবং অন্তস্থানে ১৭২২ খনক্টাব্দ লিখেছেন। ডঃ সকুমার সেন 
লিখেছেন ভারতচন্দ্রের জন্ম বে।ধহয় ১১১৯ সালে 1৪১ 

ভারতচন্দ্র অল্প বয়সে ঘর ছেড়ে পলায়ন করে দেবানন্দপুরে আসেন। 

সার সর্বশ্রেষ্ঠ কীত্তি কালিকা-মঙ্গল অর্থাং বিদ্যাসুন্দর উপাখ্য।ন-ভিত্তিক 
কাব্য রচন|। তার অন্নদামঙ্গল ব| অন্নপূর্ণামঙ্গল যে তিন ভাগে বিভক্ত 

কালিকামঙ্গল তার দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগ শিবায়ন ব। দেবীমঙ্গল, 

তৃতায় ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান অর্থাৎ অন্নপূর্ণ পৃজ! 

প্রচার উপলক্ষো কবির পোষ্ট। কৃষ্চন্দ্র রায়ের প্রশস্তি। তিনি 'নাগাষ্টক" 

“গঙ্গাষ্টক' নামে সংস্কৃত কবিত! লিখেছিলেন । রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে 

'এসে তিনি মৈথিল কবি ভানু দতের 'রসমঞ্জরী” নামক গ্রন্থের অনুবাদ 
করেন ।৪১ 

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ভারতচন্জ্রকে তার রাজসভায় মাত্র চল্লিশ টাক। বেতনে 

সভাকবি নিযুক্ত করেছিলেন । এই শুভ যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন ফরাস 

ডাঙ্গার বিখ্যাত দেওয়ান ইল্্নারায়ণ চৌধুরী । 
শ্”৩০ 



1৪৬৬ বাংল! পীর-সাহিত্যের কথা 

কবির নাগাষক পড়ে রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র সন্তোষ লাভ করেন এবং দয়াপরবশ 

হয়ে আনোয়ারপুরেরর গুস্তিয়া গ্রামেছ্ুএকশত পাঁচ বিঘা ও মৃলাযোড়ে যোল 
বিঘা! জমি নিষ্কর প্রদান করেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে ১৭৬০ খুষ্টাবে 

কবি ভারতচন্দত্র বন্ুমুত্র রোগে ম্বত্যুবরণ করেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঃ 

ডঃ দীনেশ সেন )। 

ভ্রিপদী ছন্দে ভারতচজ্দ্র রচিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথার সংক্ষিপ্ত 
কাহিনী £-_ 

দ্বিজ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রকে ক্ষুদ্র ও যবনকে বলবান করতে হরি এক 
ফকিরের শরীর ধারণ করতঃ অবতার হয়ে এক বৃক্ষতলে অবস্থান করতে 

লাগলেন। | 

তার নত্রমান দাড়ি-গৌঁপ, গায় ব1থা, শিরে টোপ, হাতে “আস। কাধে 

ঝোলাঝুলি ৷ 

তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি 

নমাজে দর্গার ট্মে ধুলি ॥ 

সেই বৃক্ষতলে বসে ভাবছেন যে কিরূপে তিনি নিজেকে জাহির করবেন । 

এমন সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিষ নামে এক বিপ্র দ্রুত সেখানে এসে উপস্থিত 

হলেন / হরি দেখলেন যে ছিজ বড়ই দ'ন। তিনি ছিজকে বললেন,__তুমি 

সত্যপীরকে শিরনি দিয়ে পুলকে গুসাদ খাও । বিপ্র মনে হনে বললেন,_তিনি 

তো হরি বিনা কাউকে পূজা করেন নি। আর এই ছুরাচার ফকির কি বলে! 

অকলম্মাং তিনি ফকিরের দিকে তাকিয়ে দেখেন ফকিরের স্থলে দাড়িয়ে 

আছেন শঙ্ঘ-চত্র-গদা-পদ্মধারী। তাকে প্রণতি জানিয়ে বিপ্র পুনরায় 

সামনে তাকিয়ে দেখেন--তিনিও অদ্ুশ্থা । তবে শুন্য থেকে বাণী হল। তদন্যায়ী 

ছিজ্ত দিলেন সত্যপীরের শিরনি এবং অস্তে তিনি গেলেন শ্রীনিবাসধামে । 

বিপ্রের কাছে ভেদ পেয়ে সাতজন কাঠ্রিয়া1ও সত্যপীরের শিরনি দিল । 

দুঃখ তিযিরের রবি সকল বিদ্যায় কবি 

অস্তে পেল অনন্ত শরীর ॥ 

সগানন্দ বেনে সত্যপীরের শিরনি মান্ল। তার কামন। এক সম্তান। সে 

পেল এক কন্যা চন্তরমুধী চঞ্চল-নয়না। তার নাম রাখা হল চল্জ্রকল!। 



সত্য পীর ৪৬৭ 

চজ্জরকল! দিনে দিনে বেড়ে হল বিবাহযোগ্যা । এক বশিক-পুত্রের সঙ্গে 
চক্সরকলার ছ্ুবিবাহও হয়ে গেল | সদানন্দ ভূলে গেল সত্যপীরের শিরনি 

দেবার কথা । সত্যপ'র ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে রাজার কোটাল কর্তৃক 
সদাগর হল অবরুদ্ধ । সাধু-কন্য! দেখল মহা বিপদ । সে মানল সত্যপীরের 
শিরনি । সত্যপীর সন্ত হলেন । সদাগর ফিরে পেল সাতগুণ ধন। সে 
ধন নিয়ে সাধু চলল নৌক। বেয়ে । পথে দেখ| ফকির বেশধারী সত্যপীরের 

সাথে । সাগর তাকে চিনতে না পেরে যোগ্য ব্যবহার না করায় নৌকোবু 
সব ধন হয়ে গেল নীর। অবশেষে অনেক ভ্ততিতে সদাগর সে ধন পেয়ে 

ফিরে এল দেশে । 

সাধু-কন্ত! সে সংবাদ পেরে সত্যপীরের শিরনি হাতে নিয়ে ছুটে চলল 

সদাগরের কছে। ক্রত গমনের ফলে হাতের শিরনি গেল ছড়িয়ে । সত্যপীর 

তাতে দ্ধ হলেন। ফলে জামাতার হুল ম্বত্যু। চন্দ্রকল! কাদতে বসল। 

সে জলে ডুবে মরতে চাইল । এমন সময় হল দৈববাণী। পীরের নির্দেশে 
সে ফিরে পেল শিরনি। সে তা খেলও। এবার তার স্বত স্বামী হল জীবিত। 

সদাগর স্বখী হল__-সত্যপীরের নামে শিরনিও করল ॥ 

কবি গুণাকরের চোঁপদী ছন্দে রচিত সত্যনারায়ণের ব্রতকথ! বা 
“সত্যপীরের কথা”র কাহিনীও মূলতঃ ত্রিপদী ছন্দে রচিত পাঁচালী খানির- 

হ্যায়। তবে কিছু আঙ্গিক পার্থক। দুষ্ট হয়। এখঘ কাব্যের আরস্তে 

আছে ;-- 

গণেশাদি রূপ ধর বন্দ প্রভূ স্মর হর 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষদা!ত৷ ! 
কলিযুগে অবতারি সত্যপীর নাম ধরি 

প্রণমহু বিধির বিধাতা ॥ 

দ্বিতীয় কাব্যে আছে ;-- 

সেলাম হামারা পড়ে ধূপমে তৃম্ কাহে খাড়ে 

পেরেসান দেখে বড়ে মেরে বাং ধরতো। 

শিরনি দেবে পীর বা সভে হামছে মিরব 

মোকামে জাহির বা দরব্ হন্তে তপতো ॥ 

কাব্যের শেষাংশে কবি ভণিতায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন । চৌপদী ছন্দে 



৪৬৮ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ! 

রচিত কাব্যে তার পরিচিতি কিছু বেশী পাওয়। যায় । এখানেই তিনি এই 

কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করেছেন । এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা 

হবে। 

ডঃ দীনেশ সেন মহাশয় ভারতচন্দ্রের কবিতার গুরুত্বকে শ্রদ্ধেয় বলে 

মনে করেন নি। কারণ কবি এই কাব্যে জীবনের কোন গৃঢ় সমস্যা কি কঠোর 
পরীক্ষ। উদ্ঘাটন করে উন্নত চরিত্রবল দেখান নি। 

ডঃ সুকুমার মেন লিখেছেন-_ভারতচত্ত্র শব্দকুশলী কবি। তার কাব্যে 

শক ও অর্থালংকারের যথেষ্ঠ ছড়াছড়ি । 

বাস্তবিক তংকালে কবিতায় এমন মিল, এমন বাছাই কর শব সংযোজন 

এমন অনুপ্রাস সৃষ্টি বিস্ময়ের উদ্রেক করে ! চৌপদী ছন্দে রচিত নিম্নে 
উদ্ধাত অংশে কবি যৌবন সম্পর্কে যা বলেছেন তা লক্ষণীয় ;__ 

যৌবনে প্রতুর কাল মদন দহন জ্বাল 

কোকিল কোকিল কাল রাখ পদতলে হে। 

যৌবন প্রচ্ষুল্প ফুল, কেবল দুঃখের মূল 
খেদে হয় প্রাণাকৃল: ধাপ দিই জলে হে ॥ 

সত্যনারায়ণ পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ । পীঁচালী পাঠের ডাক পড়েছে। 
তখনি বাড়ী থেকে পাঁচালী এনে পাঠ করার কথা । প্রকৃত কবি ব্যতীত 
'ষে কোন ব্যক্তির পক্ষে বাড়ীতে গিয়ে তখনই এমন স্বললিত ভাষায় 

যথাষথ কাহিনী কবিতার ছন্দে গ্রস্থন। করে এনে পাঠ করা যে কতখানি 

দুরূহ ব্যাপার ত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই অনুধাবন করতে পারেন । উপরি 

লিখিত পংক্তিগুলির 'ল"-কারের অনুপ্রাসটি সাধারণ পাঠকের সহজে দৃষ্টি 

আঁকর্ষশ করবে । ল-কারের কোমল অক্ষর দ্বার| যে যাদু সৃষ্টি কর! হয়েছে তা 
শ্রুতির পক্ষে অম্বত বটে । অবশ্য এ কথাও সত্য যে তার বর্ণন। বেশ প্রাণহীন । 

তার কাব্যে কোন স্থানে এমন হৃদয়-ব্যাকুলত! পরিস্ফুট হয় নি যা আমাদের 
নিকট মর্মস্পর্শী হতে পারে | 

ভারতচক্দ্র' সত্যনারায়ণের ব্রতকথার রচনাকাল নিয়ে বিতর্কের অবকাশ 

আছে। কবি ঈশ্বরচত্দ্র গুপ্তের বিচার এইরূপ 7 

“আমর! বিশেষ অনুসন্ধান দ্বার। কতিপয় প্রামাপ্য লোকের প্রমৃখা 
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জ্ঞাত হইলাম, যংকালে এ পুস্তক প্রচারিত হয় তংকালে পুস্তককারকের 

ক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। এজন্য-"রদ্র শব্দে একাদশ, এই 

একাদশ পূর্ববভাগে স্বতন্ত্র রাখিয়া তৎপরে 'অন্কম্য বামাগতি'-ক্রমে চৌ, 
গুধণার, অর্থ ৩৪ নির্ণয় করিয়াছি । এনবপ ন| করিলে তিনি ১৫ বংসর বয়সের 

কালে গ্রন্থ রচিয়া ছিলেন, তাহা! কোনে। মতেই প্রামাণ্য হইতে পারে না ।”। 

গুপ্ত কবির বিচারে এই কাব্যের রচনাকাল ১৭৩৭ স্ত্রীষটাক । 

ডঃ স্বকুমার সেন লিখেছেন,_“*."হীরারাম রায়ের এবং রামচন্দ্র মুন্সীর 
অনুরোধে ভারতচন্দ্র দুইটি ছোট সত্যনারায়ণ-পাঁচালী কবিতা লিখেছিলেন । 

শেষের কবিতাটির রচনাকাল ১১৪৪ সাল (১৭৩৭ শ্ত্রীষাৰ) “সনে রুত্ত্ 

চৌগুণ1”। কি জানি কেন প্রায় সকলেই ১১৩৪ সাল ধরিয়াছেন। কিন্ত 

বাঙ্গালায় “চো? শব্দের প্রয়োগ নাই, ইহ। সমাসযুক্ত পদের পুর্ববপদরূপেই 

পাওয়া যায়। তর্কের খাতিরে “চো” শবের স্বাধীন অস্তিত্ব মানিয়া লইলেও 

১১৪৩ সাল হয় । অঙ্কের অর্ধাংশে মাত্র 'বামাগতি' হয় কোন যুক্তিতে ?” 

ডঃ দীনেশ সেনের মতের সঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মতভেদ নেই। 

কিস্ত প্রশ্ন থেকে যায় যে ভারতচন্দ্রের জন্ম তারিখ যখন তারা সকলেই 

১৭১২ খুষ্টা বলে ধরেছেন তখন কবির পঞ্চদশ বছর বয়সের কালে 

সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচিত হলে ত1তে। হয় ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ । ডঃ দীনেশ 

সেনের পুস্তকে যেখানে কবির জন্ম তারিখ ১৭২২ খুষ্টা লিখিত আছে, 
তার সাথে পঁচিশ বছর যুক্ত হলে এই কাব্যের রচনাকাল হয় ১৭৪৭ 

খুস্টাব্দ । অর্থং কবি যখন এই কাব্য রচন। করেন তখন তার বয়স 
পঁচিশ বা পঁয়ত্রিশ বছর হয়ে থাকবে । অবএব কবির জন্ম সাল ১৭২২ 

খৃষ্টাব্দ নয়-_তা ডঃ দীনেশ সেনের গ্রন্থ দৃষ্টে মৃদ্রণ প্রমাদ বলে মনে হয়। 

৫। বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাৰভ্ভী কন্যার পুথি 
সত্যপীরের পাঁচালী কাব্যের মধ্যে কৃঞ্হরি দাসের “বড় সত্যপীরু 

ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুঁথি”, বৃহত্তম। গ্রন্থের এক স্থানে লেখা আছে, 

“ছহি বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাব্তী কন্যার পুথি 1” 

কৃষ্ণহরি উত্তরবঙ্গের কবি । ভণিতায় তার পরিচয় পাওয়! যায় £__. 

তাহের মামুদ গুরু শমস নন্দন 

তাহ।র সেবক হয়ে কৃষ্হছরি গান। 
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রামদেব দাস পিত। মইপুরে নিবাস 
আমর সেবক হরনারারণ দাস। 

পঞ্চমীর পুত্র আমি নাম কৃফ্ছরি 
জন্মভূমি ছিল আমার বোনগাও সাখারী। (পৃঃ ১৯২) 

অবশ্য তিনি একস্থানে লিখেছেন,_-“কৃষ্ণছরি দাস ভপে বাস মেহেরপুর 1” 
(পৃঃ ৩২) মেহেরপুর কি মইপুরের সংস্কার কর! নাম নাকি মইপুর শব, 
মেহেরপুর শব্দের অপভ্রংশ ! নাকি কবি পরবর্তীকালে মেহেরপুর নামক 
গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ সংশয় আজে রয়ে গেছে! তার 

জন্মভূমি বৌনগাও সাখারিয়া গ্রাম; গুরুর নাম তাহের মামুদ সরকার, 
পিতার নাম রামদেব দাসঃ মাতার নাম পঞ্চমী, রচয়িত! তিনি নিজে এবং 

লেখক তার শিষ্য হরনারায়ণ দাস। ভণিতায় তিনি বলেছেন,_ 

হরনারায়ণ দাসে লেখে রচে কৃফ্হরি 

শিরে যার সত্যপীর কণ্ঠে বাগেম্রী । 

কবির জন্ম তারিখ অঞ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে। তিনি বাউল-দরবেশ 

সম্প্রদায়ের শিল্ক 1৪১ হিন্দু ও মুসঙ্গিমের সমহ্বয়মূলক ভণিতা বিশেষ 

বক্ষ্যপীয় 2 | 

হরনারায়ণ দাসে লিখে রচে কৃষ্ণহরি 

মুসলমান বলে আল্ল। হিন্দৃতে বলে হরি ! (পুঃ ১১৭) 

অথব।-__ 

এই পধ্যস্ত হলম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি 

মুসলমানে বল আল্লা হিন্দ্বর। বল হরি। (পৃঃ ২১৬) 

কৃষ্হরি কি কোন প্রেরণায় কাব্য রচন। করেছিলেন? কবি নিজে তার 

ভণিতায় বলেছেন, 

শতেক বন্দেগী মোর সত্যপীরের পায় 

তোমার আদেশে গান কৃষ্ণহরি গায় । (পৃঃ ১৮৬) 

এই সুরৃহং কাব্যের ভাষ! কিন্ত প্রাঞ্জল! এইরূপ বৃহ্দাকার কাব্য 

কবিকে বনুত্রমে সমাপ্ত করতে হয়েছে । কৰি'তাই লিখেছেন,_ 
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এই পথ্যন্ত পুথিখান সমাপ্ত হইল । 
বহুশ্রমে কৃষ্ণহরি দাস বিরচিল ॥ 

আরবী ও ফারসী শবের সাথে কিছু ইংরাজী শব্দও এতে প্রবেশ 

করেছে । বাংল! ও সংস্কৃতে মিশ্রিত কয়েকটি শ্লোক এর লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য 

বেশ কিনতু বর্ণশুদ্ধি আছে। অনেক স্থলে পদান্তে অসমাপিক। ক্রিয়। ব্যবহাত 

হয়েছে। | 

কাবাখানি মুদ্রিত। আকৃতি ৯১৫৬”। পৃষ্ঠাগুলি সেমেটিক রীতিতে 

€ ডান থেকে বামদিকে ) সজ্জিত । ছন্দ: পয়ার-দ্বিপদী এবং ত্রিপর্দী । 

ংকিগুলি গদ্যের আকারে সাজানে।। প্রথম পংক্তির শেষে ছুই দাড়ি এবং 

দ্বিতীয় পংক্তির শেষে তারক! চিহেচের ছেদ । মধ্যে মধ্যে কিমা ব্যবহাভ 

হয়েছে । পৃষ্ঠা সংখ্য!_২২০। পার পাঁচালী কাব্যে চিত্র সংযোজন একান্তই 

বিরল । কিন্তু সর্বমোট ছয়খানি ছবি সন্নিবিষ্ট রয়েছে এই পাচালীতে। পীর 

“পাঁচালী কাব্যের ইতিহাসে এটী একট লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য । ধুয়, দিস এবং 

ক্লোকের সংখা। সতেরে।। তাদের মধো একট মন্ত্র। সমগ্র কাহিনী 

তিয়াত্তরট শিরোনামায় বিভক্ত । এতে আছে নিয়লিখিত দশ পাল। £-- 

১। মালঞ্চার পালা, 

২। শিশুপাল রাজার পাল।, 

৩ । হীর! মুচির পালা, 

৪1 শশী বেশ্যার পালা, 

৫ । জসমত্ত সাধুর পাল, 

৬। শুন্দি সওদাগরের পাল! 

৭। কাশীকান্ত রাজার পাল, 

৮। ধনঞ্জয় গোয়ালার পালা, 

১। মঙ্গল বাদ্করের পাল। ও 

১০। ময়েন গিদালের পাল! । 

মালঞফার পাল $ 

ম।লঞ্চার রাজ। মৈদানব । বড়ই পাষণ্ড তিনি। ফকির তার পরম শক্র। 

তিনি বৈষ্ণব সন্নযাসীর পৃজ! করেন, সেব। করেন। ফকিরকে তিনি জিজিয় 

দিয়ে বেধে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। 
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আল্লাল্ তালা দেখলেন পাষণ্ড মৈদানবকে দমন করা দরকার। নবীর! 
পরামর্শে কলিক!লের অবতার রূপে সঙ্যপীরকে আল্লাহ্ তাল! যর্তে পাঠাতে, 

মনস্থ করলেন। স্থির হল বেহেস্তের চান্দবিবি জন্ম নেবেন মৈদানব রাজার, 

পড়ী প্রিয়াবতীর গর্ভে । 

যথাসময়ে প্রিয়াবতী এক কন্যা-সম্তান প্রসব করলেন। তার নাম রাখা 

হল সন্ধ্যাবাতী। 

সন্ধ্যাবতী বয়ঃপ্রাপ্তা হছলেন। সখি সমভিব্যাহারে তিনি একদিন স্লান। 

করতে গেলেন এন্নর নদীতে । সেখানে ভেসে-আসা এক ফুল পেয়ে সন্ধ্যাবতী 
যেইমাত্র তার ঘ্রাণ নিলেন অমনি তার গর্ভসঞ্চার হল। এ সবই.হুল আল্লাহ 
তালার ইচ্ছায় । 

রাণী প্রিয়াবতী বিত্রত হয়ে পড়লেন যখন জান্লেন কুমারী সন্ধ্যাবতী 
হয়েছেন গর্ভবতী । দাই-এর সাহায্যে তিনি সন্ধ্যাবতীর গর্ভপাত করাতে 

চাহলেন, কিন্ত বার্থ হলেন। অগত্য! তাকে বনবাসে পাঠাতে হল /_ সঙ্গে 

গেল দুই সখী । কোটা'ল তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কুলবনে । সেখানে, 
রেখে মালঞ্চায় ফিরে সে খবর দিল রাজাকে । াটাপথে ফিরতে তার 

সাতদিন সময় লাগল । 

বনমধ্যে সন্ধ্যাবতী ক্ষুংপিপাসায় আকুল হলেন । তীর ক্রন্দনে দীননাথের, 
আসন উঠল কেপে । নিরঞ্জন তখনই ফেরেস্তাকে কোটালবেশে পাঠালেন ।' 
যথ! নির্দেশে ফেরেস্ত। অবিলম্বে সন্ধ্যাবতী ও তার সখীদ্বয়ের আহ।রের ব্যবস্থা 
করে দিলেন। 

, কুমারী সন্ধ্যাবতীর গর্ভের সন্ত।নই সত্যপীর। গর্ভে থেকেই সত্যপীর, 

ডেকে পাঠালেন লোকমান হাকিমকে । তাকে বললেন, এই কুলবনে' 
সুন্দর পুরী নির্মাণ করে দাও। লোকমান হাকিম তা-ই করল। 

মাঘ মাসের রাত ॥ সন্ধাবতী প্রসব করলেন। কিস্তএকি! সন্তান! 

কোথায়! এ যেমাত্র একদল। রক্ত ! সন্ধ্যাবতী অতি দুঃখে সেই রজের, 

দল। বেগরতী নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন। এক পাপীয়সী কচ্ছবিনা ভক্ষণ, 

করল সে রক্তের দল! । রক্ত-দলারূপাঁ সত্যপীরের স্পর্শে পাপ থেকে সেই 

কচ্ছবিনীর মুক্তি ঘটল । পীরকে বন্দন। করে সে চলে গেল স্বর্গে । 
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পাচ বছরের শিশুরূপে সত্যপীয় মাত। সন্ধ্যাবতীর নিকট স্বপ্নে আপনাক্ 

পরিচয় দিয়ে ফকিরবেশে ফিরে এলেন। সন্ধ্যাবতী তাকে সাদরে কোলে 

তুলে নিলেন। সত্যপীর এবার মায়ের দুঃখ দূর করতে মনস্থ করলেন। 

কুলবনে কিছু জনবসতি গড়ে ওঠ। দরকার । ঝাড়খণ্ডের কিছু প্রজাকে 
সেখানে আনতে তিনি চেষ্টা করলেন,-_কিস্তু প্রজাগণশ আসতে রাজী হুল না। 
সতাপীর এবার রোগীশ্বরীর শরণাপন্ন হলেন। রোগীনম্বরীর সহায়তায় কুষ্ঠ- 
মড়কের পরোক্ষচাপে চান্দ খঁ৷ প্রমুখ প্রজ। ঝাড়খণ্ড থেকে কুলবনে এল । 

ঝাড়খগ্ডের রাজ! বসন্ত এ সংবাদ শুনে দ্ধ হলেন। প্রজাগণকে ফিরিয়ে 

আন্তে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু সৈন্গণ “সোটার' (লাঠি-সোটা) বাড়ি খেয়ে 

পলায়ন করল । রাজ। নিজে এলেন যুদ্ধে। সেখানে সত্যপীরের শরীর হল যেন 

প্রকাণ্ড পাথর । 

বন্দুকের গুলি যেন তার! হেন ছুটে । 

অঙ্গে লাগি গুলী সব পক্ষী ডিম্ব ফুটে। 

সত্যপীর “চতুর্বৃজ মুতি তবে করিল ধারণ । 
শঙ্খ-চত্র-গদ।-পদ্ম নিল চারি হাতে, 

আসিয় হইল খাড়া রাজার সাক্ষাতে । 

র।জ| এবার গলবস্ত্রে সত্যপীরের স্তব করলেন এবং নিজ দেশে প্রত্যাব্তন 

করলেন। 

মাত। সন্ধ্যাবতীর নিকট তার প্রথম জীবনের আরে। ছঃখকথা! সত্যপীর 

শুনে নিলেন। পাষণু রাজ। মৈদানবের উপর তার প্রচণ্ড রাগ হল। তিনি 

মালঞ্চ|য় গিয়ে এর যথাবিহছিত করে মাতার কলঙ্ক দূর করতে চাইলেন। 

মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠ্ল--পাছে পুত্রকে হারাতে হয়। তিনি পুত্রকে 
নিষেধ করলেন মালঞ্চায় যেতে । সত্যপীর অবশ্য তখনকার মতন মাতার 

কথায় সম্মত হলেন । 

একরাত্রে সত্যপীর মাতাকে নিদ্রিত। অবস্থায় রেখে গৃহত্যাগ করলেন । 

পরদিন পুত্রকে না দেখে সন্ধ্যাবর্তী কেদে আকুল হলেন । শুয়াপক্ষীকে ডেকে 
তিনি পুত্রের খবর জানতে চাইলেন। শুয়াপক্ষী সত্যপীরের মালঞ্চ৷ অভিমুখে 
গমনের কথা সন্ধ্যাবতীকে জানালে।। পুত্রশোকে আকুল জননী কেদে কেদে 

অস্থির হয়ে উঠলেন । 
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মালঞ্চার পথে সত্যপীর এলেন গোমনি নদীর কূলে । নদী পার হওয়া 
'দরকার । ঘাটের পাটনী কে? পাটনী এককুস্তীর। তার খেয়ায় পার 

হতে হলে কড়ি সে নেবে ন।,_-নেবে একটি ছাগল । অন্যথায় দে সোওয়ারীর 
'অর্ধেক ভক্ষণ করে। সত্যপীর এই উদ্ধত কুত্তীরের পেটের মধ্যে প্রবেশ 

-করলেন এবং পরক্ষণে পেট চিরে বাহির হয়ে এলেন। একুস্ভীরও আগে 

থাকৃতে অভিশপ্ত ছিল। সত্যপীরের স্পর্শে সে পাপমুক্ত হল দ্বাদশ বংসর 
পর। সে পাপমুক্ত হয়ে বিদ্যাধরীরূপে পীরের বন্দন। করে চলে গেল 

স্বর্গে । 

সত্যপীর এগিয়ে চলেছেন । পথে দেখা ভীম নম£ংশুদ্রের সাথে। 

“সে চোর । সেবার নামে ছলন! করে সে পীরের স্ৃবর্ণ-কঙ্কন চুরি করল। 
ফলে মরল তার চার পুত্র। সত্যপীর বললেন, অকুল্লপুরে তোকে "শৃলে' 

যেতে হবে । ভীম! বলল-_প্রতিজ্ঞ। করছি, নয় টাকা খরচ করে “শিরনি, 

দেবে! । সত্যপীর দয়াপরবশ হয়ে পুত্রগণসহ তাকে সে যাত্র। রক্ষা! করলেন ; 

কিন্ত পারের অভিশাপে সে পরে অকুল্পপুরে চুরির গায়ে ধর! পড়ল এবং শুলে 

'যেতে হল । 

সন্ন্যাসীর বেশ ধরে সতাপার এগিয়ে চলেছেন গ্রামকে গ্রাম পার হয়ে। 

“এবার সত্যপীর বার রাজ্যে এলেন তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্গণ, তিনি মালঞ্চার 

রাজা, তিনি সন্ধ্যাবতীর পিত। মৈদানব । 

সত্যপীর প্রথমে গেলেন রাজ-অন্তঃপুরে রাণী প্রিয়াবতীর নিকট । 

“পরিচয় পেয়ে রাণী শঙ্কিত হলেন, পাছে রাজার কোপে তার কোন অমঙ্গল 

হয়। তিনি সত্যপীরকে দূরে সরে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সত্যপীর 
বেপরোয়া ॥ দারোয়ানকে দিয়ে খবর পাঠালেন রাজ।র কাছে-_-জনৈক 

ফকির তার সাক্ষাত প্রার্থী । রাজ। সাক্ষাত-প্রার্থন। মঞ্জুর করলেন না,-_ 
ভিক্ষা! নিয়ে বিদায় হতে বললেন। ফকিরকে ভিক্ষ। এমনকি মানিক দিয়েও 

বিদায় কর। গেল ন।। রাজ। অবশেষে সত্যপ'রকে বন্ধন করে নিক্ষেপ 

রূুরলেন কারাগারে । পরের দিন তার শির£শ্চেদ কর। হবে । সত্যপীর স্মরণ 

করলেন আল্লাহতালাকে । আল্লাহতালার দয়। হল। ফ্কলের আঘাতে 

-কপাট গেল ফেটে,__সত্যপীর মুক্ত হলেন। 

সাত বছরের বালক-রূপ ধরে সতাপীর এলেন হালাব্তীপুরে । এনা 
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'ছৈল সন্ন্যাসী বেশ না হৈল ফকির |” সেখানে ক্রীড়ারত রাখাল-বালকগণের 

সাথে তিনি চৌগান খেলায় যোগদান করলেন। ক্রীড়। বিদ্যায় তিনি 

সকলকে পরাজিত করলেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করে ব্রাঙ্গণ বালকের 

বূপ ধারণ করলেন। 

চলার পথে সাক্ষাত হল কুশল ঠাকুরের সঙ্গে । কুশল ঠাকুর নিঃসন্তান । 

তিনি বালকের সাধারণ পরিচয় পেয়ে আপনার বাটাতে নিয়ে আসেন। তদীয় 

পড্ী ব্রন্মণী আনন্দী ক্ষধার্ত বালককে পোস্ঠপুত্র রূপে গ্রহণ করেন! তিনি 
পুত্রকে রন্ধন কর! খাদ্য আহারের জন্য পরিবেশন করে জান্তে পেলেন, 

জনম অবধি আমি অন্ন নাহি খাই। 

কাচ! দুধ আটা! রস্ত। ফল-মূল আদি, 

তাহ। খাইতে শিখিয়াছি জনম অবধি । 

রাজকাধ্যে বসে রাজ। মৈদানবের মনে পড়ল বন্দী সেই ফকিরের কথা । 

কালী পৃজায় ত।কে বলি দিবার জন্য কোটালকে হুকুম দিলেন। দর্পচূর, 

শোভ। সিংহরায়, মনোহর রায়, দণ্ড রায় প্রমূখ অনেকেই সেই ফকিরকে 

বলিদান দিবার কাজে এগিয়ে এল । পোত। মাঝি এগিয়ে গেল কারাগারের 

দিকে ; কিন্তু ফকির কোথায়! ফকির তে। নেই। সে দ্রুত এসে খবর 

দিল রাজাকে । শুনে রাজ। বিশ্মিত হলেন, চিন্তিত হলেন,_ব্যাপার কি! 

কুশল ঠাকুর পুতের শিক্ষার বাবস্থা করলেন, কিন্তু বালকের পড়াশুনার 

মতি নেই। ব্রাহ্মণ অসন্তষ্ট হয়ে তিরস্কার করতে সত'পীররূপে ব্রঙ্গণকে 

স্বপ্পে আপনার পরিচয় দিলেন। ব্রাঙ্গণ সে কথ প্রকাশ করলেন না। 

নূর নদী থেকে স্নান করে ফেরার পথে কুশল ঠাকুরের পোস্ত-পুত্র 

কুড়িয়ে পেলেন একখানি কোরাণ। পুত্র বললেন,_ 

আহ'য় পড়।ও বাপ কোরাশ কেমন 

কথা শুনি স্তর্ূ হইল কুশল ব্রান্মণ। 

কহিতে লাগিল ঠাকুর হয়ে ক্রোধভার 

কি কারণে চাহিস তুই কোর।ণ পড়িবার । 

ত্রাঙ্গণে কোর।ণ পড়ে কোন শাস্ত্রে বলে 

এই ক্ষণে কোরাণ ভাসায়ে দেহ জলে। 
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সত্যপীর বলে কোরাণ পড়িলে কিব। হর 

ছিজ বলে কোরাণ পড়িলে জাতি যায় ।".. 

এক ত্রক্মাবিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই 

সকলের কর্ত। এক নিরঞ্জন গোসাই 1". 

সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্ল! কয় 

বিষ আর বিছমিল্ল। কিছু ভিন্ন নয়। 

কেহ কোন নদী বইয়! কোন দিকে যায় 

সমুদ্রে যাইয়। সব একত্র মিশায় । 

তেমন ছত্রিশ জাতি এক জাত হইয়া 

একপথ দিয়! সবে যাবে মিশাইয়া । 

ব্রহ্মজ্ঞান শুনে ঠাকুর স্তন্ভিত হলেন। তিনি কোরাণ পড়তে উৎস্বক হলেন । 

খোদার আজ্ঞায় তিনি সত্বরে কোরাণের হরফ চিনতে পারলেন এবং তা পা 

করলেন । এবার তিনি কোরাণথানি সযতে গৃহে রেখে দিলেন। 

রাজবাটীতে ভাণ্ডারী এল পুরোহিত কুশল ঠাকুরকে ডাকতে । সত্যপীরের 
ছলনায় পুরোহিত তো! অসুস্থ । অগত্যা তার পুত্র অর্থাং সত্যপীর দশকর্ম- 
পুথি নিয়ে পৃজা করতে .গেলেন। 

বালক পুরোহিত শ্রীবিষ্ুর স্মরণ করে আচমন করলেন, বিছচিল্প। 
বলে কুর্ণে হাত দিলেন এবং শেষ পধ্যন্ত মহম্মদাদি কলম। দিয়ে সকল কাজ 
সমাধ। করলেন।॥। পরে তিনি সেখান থেকে দক্ষিণ! নিয়ে ঘরে ফিরে এলে 

মাত। আনন্দীর তে। মহা-আনন্দ | 

কুশল ঠাকুর রাজ-পাঠশালের শিক্ষকও বটে। তিনি শিক্ষকতায় অবসর 

নিলেন। তার আসনে এলেন ( সত্যপীর ) তার পোয্পুত্র। রজার পৃত্র 
হ্যামসুন্দর এবং দামুদর দ্রজনেই পড়ে সে পাঠশালায় । শিক্ষক মহাশয়ের 

তাড়ন। তার! সহ্য করল ন|। গুরু-শিষ্কে দেখ| দিল সংঘর্ষ । তাতে শ্যাম- 

সুন্দরের [ূম্বত্যু হল। সংবাদ পেলেন রাজ! । ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শিক্ষককে 

কামানের গোলার আঘাতে হত্যার আদেশ দিলেন। কামান গর্জে উঠল 

কিন্ত ”সত্যপীরের মৃত্য হব না। তার গলায় পাথর বেঁধে জলে নিক্ষেপ 

করা হল। সেই পাথর হল তার ভেলা । ভেলায় ভেসে তিনি ফিরে এলেন: 
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কুশঙগ ঠাকুরের বাড়ীতে । রাজ-দরবারে কুশল ঠাকুর আটক পড়লেন । 

সত্যপীরের কারণে কুশল ঠাকুর বাঁধ! পড়েছেন; অতএব আনন্দী ঠাকুরাণী 

বাধলেন সতাপীরকে । পীর বললেন,__ 

বন্ধন দারুণ জ্বাল। সহিতে ন। পারি ।... 

সত্যকালে জন্ম মোর নাম সত্যপার, 

কলি কালে জন্মিয়৷ হইনু জাহির । 

হিন্দুর দেবতা আমি মোমিনের পীর, 
যে যাহ। কামন। করে তাহারে হাসিল । 

এ দিকে রাজ। মৈদানব খড়গাঘাতে ব্রান্মণ কুশল ঠাকুরকে হত্য! করতে উদ্যত 

হলেন । এমন সময়ে পীর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে । পিতার বন্ধন নিজের 

হাতে নিলেন; ব্রাহ্মণ ফিরে গেলেন গৃহে । সত্যপীর আপনার পরিচয় দিলেন 

রাজার কাছে। তবুও তিনি শান্ত হলেন না। পীরকে নিয়ে যাওয়া হল 

বধ্যভূমিতে । সেখানে তিনি শ্বেত মাছির রূপ ধরে অন্তর্ঠিত হয়ে সাহায্যের 
জন্য গেলেন অমরাপুরীর রাজ। ইন্দ্র নিকট। সেখানে আছে আবর্ত, 
সাবর্ত প্রভৃতি বারোখান। মেঘ। সেই মেঘ থেকে ভয়াবহ বৃষ্টি হল মালঞ্চায় । 
তাতে ভেসে গেল মালঞ্চ। | রাজ। জলবন্দী হলেন। রাজার পুত্রবধূ রূপবতী 
এবং মালাবতী অঙ্গীকার করলেন ষে তার। সত)পীরকে পৃজ। দেবেন। সত্যপীর 

বললেন যে, শিরনি পেলেই তিনি সকলকে উদ্ধার করবেন। বধূদ্ব় মহামূল্য 

কঙ্কনের বিনিময়ে শিরনি আনালেন কিন্তু বীরবল ছলন। করায়, সত্যপীর 

গেলেন সেখানে । বাঁরবল প্রহার করতে এল সত্যপীরকে । পীর অনৃশ্য 

হয়ে গেলেন এবং এক রুগ্ন ফকিররূপে পুনরায় বীরবলের নিকট এলেন । 

তবুও পীর অপমানিত হলেন। ফলে বারবলের পুত্র সর্পাঘাতে মরল । 

এবার বীরবলের সম্বিং ফিরল । সে ফকিরের প। জড়িয়ে ধরল। 

দয়ার পার তার পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। রূপবতী-মালাবতী পেলেন 
কঙ্কন ও আধমন চিনি। 

রূপবতী ও মালাবতীর স্ততিতে সম্তষ্ট হয়ে সত্যপীর মায়াতরীর সাহায্যে 

রাজ! মৈদানবকে উদ্ধার করলেন। বিশ্বকর্সাকে ডাকিয়ে দশ দণ্ডের মধ্যে 

রাজপুরী পুনর্গঠিত হল সুন্দর রূপে । তবুও রাজ। অস্বীকৃত হলেন সত্যপীরের 
শিরনি দিতে । তিনি বললেন,__ 
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সকলি পাইনু আমার হরিহর কোথায় । 

হরিহর বারে। বছর বয়সে কুমীরের পেটে নিহত হয়েছিল । সত্যপীর 
ডেকে পাঠালেন কৃমীর-রাজকে । ব্যাপার শুনে কুমীর-রাজ তিমিরিঙ্গ। 
তে। অবাক! হরিহরের খোঁজ পড়ল এখন! কুমীর-রাজ! ডেকে পাঠাল 

অনেক কুমীরকে । কেউই তে। হরিহরকে খায় নি । ছেদড়। নামক কুমীর 
বলল যে তার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। সত্যপীর তখন জিগীর € অর্থাৎ চীৎকার ) 

ছাঁড়লেন। ছেদড়! দ্বিখণ্ডিত হল £-_ প্রথম খণ্ড কুমীর নিজে আর দ্বিতীয় খণ্ড 

হল হরিহর। কুমীর জলে নেমে গেল; হরিহরের জীবন যমরাজের বাড়ী 

সন্ধ্যামশিনগর থেকে এনে তাকে পীর সঞ্জীবিত করলেন । 

সত্যপীরের সাথে হরিহর এল রাজ-দরবারে । রাজ। আনন্দে যেন 

আত্মহার। হয়ে সিংহাসন থেকে নামলেন এবং লক্ষ টাকা ব্যয়ে সত্যপীরের 

শিরনি দেবার ব্যবস্থা করলেন। সাড়ম্বরে শিরনি দেওয়া হল। রাজার 

সন্বন্ধী গোকুল ঠাকুর এতে অবজ্ঞা করলে তার জ্ঞোর্ঠ পুত্রের মৃত্যু হল । 
অবশ্য ক্ষম] প্রার্থনা করায় পীর সদয় হয়ে তাকে ক্ষমা করলেন । 

মৈদানব রাজাকে এবার সত্যপীর আদেশ করলেন সন্ধ্যাবতীকে ফিরিয়ে 
আনার জন্য । রাজা! তাতে সম্মতি দিলেন। পুত্র হরিহর হাতীর পিঠে চডে 
চলল কুলবনে। সত্যপীর চললেন নৌকায় চড়ে । 

নৌক। চলেছে নুর নদ, বেশে । অনেক গ্রামের পর এল 'বাইনট” ন1*ক 

গ্রাম । সেখানকার রাজ।, শ- দ্বার। আক্র।স্ত হয়েছেন ভেবে সৈন্য 

অগ্রসর হলেন। সত্যপীরের কোন কথাই তিনি শুনলেন ন।। অবশ্য 

মায়াবলে সত্যপীর যুদ্ধে জয়া হলেন। রাজ! নিজ কন্য। লালবতীর সঙ্গে 

হরিহরের বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে লীলাবতাও চলল হুরিহর ও সত্যপারের 

সঙ্গে । 

সত্যপীর সকলকে নিয়ে মাত। সন্ধ্যাবতীর নিকট এলেন এবং সাথী 

সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন । পরে তাকে মালঞ্চাতে ফিরিয়ে 

নিয়ে যাবার কথ। জানালেন । অকম্ম[ৎ একথ! শুনে সন্ধ্যাবতীর সন্দেহ 

হল। হ্রিহর সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বলতে তবেই তিনি রাজী হলেন 

মালঞ্চা় ফিরে যেতে ॥ “তখন সমস্ত ধন-সম্পদ চাদ খঁ। মণ্ডুলকে বুঝিয়ে 
দিয়ে-_ 



সত্য পীর ৪৭৯, 

সন্ধ্যাবতী চড়িলেন দিব্য মহাফায় । 

"অবিলম্বে এলেন মালন্গায় ৷ 

হাফ! হইতে তবে নামে সন্ধ্যা বভী, 

খায়ের চরণে পড়ে করেন প্রতি |: 

প্রিয়বতী বলে বাছ। দেবী সন্ধ্যাবতী 

সত্যপীরে কৈল মাও এতেক দুর্গতি ।-". 

দুধতকল] আনিয়। দিলেন মালাবতী, 

খাইলেন সত্যপীর!হইয়। কৃুপামতী। 

তবে পুনঃসতাপীর হইল _অন্তন্ধান, 

অমর শহরে গিয়। দিল দরশন। 

শিশুপাল রাজারচুপাল। $ 

সত্যপীর সন্গযা/সীর'বেশে অমর শহরে গেলেন । সেখানকার রাজার নাম 

শিশুপাল। রাজা,ঃনরবলি.দিয়ে অর্ধকালী পৃজ। করেন। 

সেদিন পৃজ|। স্ুর্শন. এক বালককে বলিদানের ব্যবস্থা কর! হয়েছে । 

অসহায় বালকটিকে দেখে পীরের প্রাণে জাগল মায়া। তিনি রাজার 

কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং ভিক্ষ। প্রার্থন। করলেন। 

রাজা ভিক্ষা দিতে রাজী হলেন/ণা|সতাপীর সেই বালককে উপহার 

স্বরূপ চাইলেন। রাজ! বললেন,_সুয়ং ব্রহ্ম -বিছ্ুচকেও এই ভিক্ষা! দেওয়। 

হবে না। সক্রোধে সত্যপাঁর স্থান ত্যাগ করলেন । বালক এক মনে সতাপীরকে 
স্মরণ করতে ল!গল। 

বলিদানের জন্য বালকের স্কন্ধে খড়গাঘাত কর। হল, কিন্তু খড়েগর আঘাত 

তার লাগল না, বরং খড়গ [ভেঙে হুল হ'খণ্ড। রাজা চিন্তান্থিত হয়ে হুকুম 

দিলেন,_নিয়ে এস “সোম ছেদ। খাঁড । আন! হল খাঁড়া। তাতে 

মন্ত্র পড়ে দেওয়। হল। ইতিমধ্যে সত/পীর শ্বেতমক্ষি-রূপে বালকের স্কন্ধে 

এসে বসলেন। তিন তিন বার বালকের স্কন্ধে সে খাড়া নিক্ষেপ করা সতেও 

যখন বালকের কোন আঘাত লাগল না তখন,__ 

রাজ! বলে দাওলিয়' ফেলাও হাতের দাও। 

খিল খসাইয়৷ ছেলের মুখে জল দাও 
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রাজ। নদীতীরে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর বিবরণ জেনে নিলেন এবং তাকে 

ডেকে পাঠালেন সন্ন্যাসী রাজণআহ্বান প্রত্যাখ্যান করে রাজাকেই তার 

কাছে আসতে বললেন । রাজ এলেন ফকিরের নিকট । 

করজোড়ে শ্রদ্ধ। নিবেদন করে রাজ! বললেন,-স্বংশ রক্ষার জন্য এইরূপ 

বলিদানের ব্যবস্থা ; 

সত্যপীর বলেন রাজ। গন্ধ পুম্পে কর পুজা 
নরবলি দিতে ন! জুয়ায় । 

নরবলি দিতে চাহ পুত্রের কারণ। 
পরকালে কি হইবে না বুঝ রাজন্ ॥ 

সত্যপীর আত্মপরিচয় দিলেন এবং বললেন,__পাঁচ রাণী যদি 'নিল।, নদীতে 

স্নান করে তপদ্য। করেন তবে পাঁচটি রস্ভ। পাবেন | সেই রূস্তা প্রাপ্তি-যোগের 

কার্যক্রমে রাজার বংশ রক্ষা হবে। 

রাণীগণ যথ।-পরামর্শ ব্রত পালন করে পাচট রস্ভ! পেলেন। নদী থেকে 

ফেরার পথে সাক্ষাত হুল এক ফকিরের সাথে । ফকির বল্লেন,_-আমি 
ক্ষুধার্ত, এ ফল আমায় খেতে দাও । চার রাণী ফকিরকে অবহেল। কর্লেন। 

ছোটরাণী বিন্দ্ুমতী ভাবলেন,_-“ফলদানে ফল পায় লোকমুখে শুনি।” তিনি 
তার রস্ভা ফলটি ফকিরকে দিলেন। ফকির সেটি খেয়ে শুধু চোচ। খান 

রাণীর ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন,_ 

ধর বাছ। চোচায় ধুইয়। খাও জল। 

অবশ্য খোদায় তোরে দিবে বংশ বল ॥ 

চার র।ণী চার ফল আনায় রাজ। খুশী । ছোট রাণী 'চোচাখান, আনায় 

রাজ। তাকে গালি দিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস,__ 

ছোট রাণীর গর্ভ হইল সত্যপীরের বরে, 

চারজন বাঞ্জ! হইল অভাগ্যের ফলে। 

ঈর্যাপরায়ণ হয়ে দাই-এর সাহায্যে ছোট রাণীর গর্ভ নই করার জন্য চার 
রাণী চেউ। করলেন ; কিস্তু পারলেন ন।। সত্যপীর তাকে রক্ষ! করলেন 

এবং দাই-এর নাক-কান কেটে শাস্তি দিলেন। 

যথাসময়ে ছোট রাণীর অপরূপ এক ছেলে হল। খল দাসাগণ রাজাকে 

'জানাল,-- 
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ছোট রাণীর হল এক চামের বালক । 

রাজা বিমর্ষ হলেন। অন্য রাণীর। হলেন আনন্দিত। তাঁর! কৌশলে 
'সেই ছেলেকে বাঝ্স-বন্দী করে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করলেন; কিন্ত তাকে 
রক্ষ। করলেন গঙ্গাদেবী। খোওয়াজের অনুরোধে বস্ুমতী শিশুকে দৃধ দিয়ে 
বাচালেন। বমস্বমতীর সহিত খোওয়াজের কলিকাল-বিষয়ক কথোপকথন 
হল। শেষে সত্যপীর নিয়ে গেলেন শিশুটিকে । 

পুত্রশেকে কাতর হয়ে ছোট রাণীধাপ দিতে গেলেন 'নিল।” নদীতে । 

'সতাপীর সেখানে হাজির হলেন। শিশুপুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন,_- 

পূর্বে যেই ফকিরকে কল। দিছ ভিক্ষ।, 

সেই ফকির আসি তোমার পুত্রকে কৈলাম রক্ষ! | 

রাণী তে। মহ! খুশী। রাজার কাছে সংবাদ গেল। পুত্রকে পেয়ে রাজ! 
মুক্তি দিলেন বন্দীদের, ষড়যন্ত্রকারী রাণীগণকে ঘর থেকে বের করে দিলেন, 

পুত্রের নাঘ-কল্প করে সত্যের সেবার ব্যবস্থ। করলেন। সত্যপার এবার 

চললেন মাইলানিনগরে হীর। মুচির বাড়ী। 

হীর] ম্বচির পাল! ৪ 
সত্যপীর হীর। মুচির বাড়ীর সামনে এসে জিগীর ছাড়লেন। হার| স্বচী 

তে! মহাখুশী। কিন্তু হায়! ফকিরকে দিবার মত তার ঘরে তে কিছু 

নাই। পুত্র মধুরামের সঙ্গে সে পরামর্শ করলে।। কোনও উপায় ন। দেখে, 
ককিরকে অপেক্ষ! করতে বলে, সেবাজারে চলল জ্বত। বিক্রী করতে । 

পাঁথমধ্যে সতাপীর, পেয়াদার বেশে তার জবতে। কেড়ে নিলেন, দাম দিলেন 
ন।। হীর। ফিরে এল বাড়ীতে । বেঙ্গ! মুদীর দোকানে পুত্রের কাজ করার 
সর্ঠে আগাম টাক! নেবার পরামর্শ করতে মধুরাম তে। ক্ষুব্ধ হল। অবশেষে 
মধুরাম রাজী হল। তখন পিত।-পুত্রে চলল বাজারের দিকে । 

সতাপীর, হীরাকে পরীক্ষ। করার উদ্দেশ্যে মধুরামকে জায়ন্তে খেয়ে ফেলার 

জন্য নাগেশ্বরী নামী বাঘকে আদেশ করলেন। নাগেশ্বরী তা-ই করল! 

হীর। শে।কে-হুঃখে আহত হয়ে ভিক্ষ| করতে গেল নোগলের বাড়ী। মোগল 

বলল যে ষদি হীরার স্ত্রী তার মসজিদ তৈয়ারার স্বরকী কুটে দিতে পারে তৰে 

(সে আগাম চার আন। দেবে । হীর। দ্রুত বাড়ী ফিরে পত্রী মহেসীর (মহেশীর ) 

স্্প৩৯ ঞ 
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সম্মতি চাইল । পতিত্রতা মহেশী সম্মতি দিলে, পত্রীকে সঙ্গে নিয়েই হীরা? 
গেল মোগলের কাছে । সেখান থেকে যখন সে ফকিরের কাছে ফিরে এল, 
ততক্ষণে বিলম্বের দরুণ ফকির অধৈর্য্য হয়ে গেছেন । তিনি এর জঙ্য হীরাকে 
তিরস্কার করলেন । হীরা বলল,__ 

যে জন ফকির হয় বৃক্ষ হইতে ছোট। 
ফকিরে ন। করে ক্রোধ সিধা হয়ে চলে, 

হইয়া থাকিবে যেন তরুর সামিলে। 
শুকাইয়। গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়, 

গাছ-সম হৈতে পারে ফকির বলি তায়। 

মালিকের নিজ নাম জপিয়! অন্তরে, 

হইয়! নিরঘিন বেশ দেশে দেশে ফিরে । 

শোনহ ফকির সাহেব আমার বচন, 

ফকির হইয়। এত ক্রোধ কি কারণ ।"-."-" 

মুচারে কহিল এহি শাস্ত্র-মুক্তি কথা, 
শুনিয়। লজ্জিত ওলি হেট কৈল মাথা। 

ফকির সন্তস্ট হয়ে হীরাকে আটা, কলা, ঘি, মধু প্রভৃতি কিনে আন্তে, 

বলূলেন। হীর! তা-ই করল। 

হীরা"বলে মোর হাতে কেহ নাহি খায়, 

তুমি যে খাইতে চাহ শুনি লাগে ভয় ।.--... 

সত্যপীর বলে মোর জাতি-ভেদ নাই, 

যে জন ভক্তি করে তার হাতে খাই। 

ফকিরের শিরনি প্রস্তুত হল। বন্ত্রদ্ধার। আড়াল করে তিনি আহার করতে 

চাইলেন । হীরার বন্ত্রের অভাব কিন্তু চর্ম আছে ঘরে। তা দিয়ে আহারের 

জায়গা আড়াল করা হল। ফকির জিগীর ছেড়ে সেই চর্ম স্পর্শ করতে তা সৃন্নর 

দেওয়াল হল। ফকির এবার হীরার পরিবারের সকলকে কাছে ডাকলেন; 

1কন্তকীরা ছাড়! কাউকে পেলেন না। সমস্ত বিবরণ জেনে ফকির ফিরিয়ে 

'আনল্সন মধুরামকে। 

সতাপীক় বলে তৃমি ধন্য রে মুচার 
তোমার সমান ভক্ত কেহ নাহি আর। 
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পিতা-পুত্র ও সত্যপীর একসাথে শিরিনি গ্রহণ করলেন। সত্যপীর এতক্ষণে 
আপনার পরিচয় দিলেন। 

এ দিকে মোগল, সুন্দরী মহেশীকে সম্ভোগ করার ব্যবস্থা করল। সত্যপীর 

স্বেত-মক্ষিরপে মহেশীকে অভয় দিলেন। সত্যপীরের অভিশাপে মোগল অন্ধ 

হল। মোগল, মহেশীর পায়ে ধরতে দয়াপরবশ হয়ে মহেশী বলল,__ 

সত্যপীর করুক তুমি পাও চক্ষদান। 

পীরের দয়ায় মোগল চক্ষম্মান হল। তথন সে মহেশীকে একশত টাকা, 

কিছু অলঙ্কার দিয়ে দুই জন দাসীর সাথে সসম্মানে বাড়ী পাঠিয়ে দিল । পত়ীকে 

দেখে হীর' হল খুশী । 

হীরার দুঃখ মোচনের জন্য সত্যপীর তাকে দুই-ঘড়া! ধন দিতে চাইলেন---, 

হীরা মুচি বলে সাহেব ধনের নাই কাম, 

ভিক্ষা করিয়া আমি লব তোমার নাম। 

শেষে হীরা সে ধন নিতে রাজী হল। ফেরার পথে বুনন কোতালিনী 
এক ঘড়! ধন চাইল । হীরা তাকে কৌশলে এড়িয়ে বাড়ী চলে এল । 

সত্যপীর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক গৃহ নির্মান করিয়ে দিলেন। হীরা খুশী হয়ে 

সেখানে বাস করতে শুরু করল ।॥ 

হীরার বাড়ী যেন রাজপুরী। নাম তার হীরাগঞ্জ। হিংসায় উন্মত্ত বৃনন 
কোটাল গিয়ে সে বিবরণ জানালে। ব্রাজা! মানসিংহের কাছে । মানসিংহ ক্রুদ্ধ 
হয়ে সৈহ্যদ্বারা হীরাকে বেঁধে রাজসভার আনালেন। রাজা বললেন, 

“সব ধন নিয়ে এস।, হীরার সে লোকজন গেল । মোহর, মোতি, হীরা, 

পান্না! দেখে তো তার। অবাক । কিস্তুহাযর়! সেসব সিষ্ধকে পুরে তারা 
দেখল-_সবই খোল! আর খাপার।' হীরার চাতুরী মনে করে তাকে খুব 

প্রহার করা হ'ল। হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী ও বুকে পাথর দিয়ে তাকে 
বন্দীশালায় নিক্ষেপ কর! হল। হীর! কারাগারে বসে সত্যপীরের চৌতিশ! 

পাঠ করতে লাগল, অভিমান ভরে অনেক মঙ্গ কথা বলতে লাগল! 

সত্যপীর কর, প্রাণে নাহি ভয়, 

কেনে মোরে মন্দ বল। 
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পোহাক তিমির, দেখাব জাহির 
যতেক করিব আমি ॥ 

সত্যপীর নিশি শেষে রাজ। মানসিংহকে স্বপ্নে বললেন,__-তোমাকে মারিয়া 

রাজ্য মুচারকে দিব। 
্বপ্নভঙ্গে ভীত রাজ। মানসিংহ পরদিন কোটালকে ডেকে হীরাকে মুক্ত 

করালেন এবং সমস্ত ধন-সম্পদসহ বাড়ীতে ফেরবার ব্যবস্থা করলেন। হীরা 

বাড়ীতে ফিরে এলে মহেশী খুব খুশী হল । হীর। আবার সত্যপীরের শিরনি 
দিল।  সত্যপীর তাদেরকে স্বখে থাকবার আশীর্বাদ করে স্থানান্তরে 

চলে গেলেন! 

শশী বেশ্যার পাল! ৪ 

সত্যপীর চলেছেন বগজোড় সহরে । আজাজিল তাকে ছলন]! করবার 

জন্য পাটনী সেজে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে!। সে ভগ্র-মনোরথ হলে। না। 

শশী বেশ্যাকে মাধ্যম করে পুনরায় চেষ্টা করতে লাগল । 

শশী মাঝপথে সত্যপীরকে ধরে রাখতে চাইল | সভ্যপীর ছেলের মৃত্তি 
ধরতে শশী তাকে কোলে নিতে গেল ৷ সত্যপীর ততক্ষণাং শুয়! পক্ষী হয়ে 

উড়ে গেলেন । শশী হার মানল ; ক্ষম। প্রার্থনা করল। সমস্ত ধন-সম্পদ 

বিতরণ ক'রে সে সত্যপীরের নিকট আত্ম-সমর্পন করল । পীরের নির্দেশে 

সে সরধ্'লদীতে সান করে নীল শাড়ী পরিধান করে পীরের চরণে পতিত 
হল এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলল । পীরের নির্দেশে সে পুনরায় সরঘ নদীতে 

স্লান করে তীরে প্রাপ্ত পাথর বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে সেখানে মাথা কুটে 

মরতে চাইল । সত্যপীর সেই পাথরকে সেবা! করবার জন্য শশীকে বললেন। 

শশীর বেশ্য। নাম ঘুচে গেল; নৃতন নাম হল জসি ফকিরাণী। সেই নীলবর্ণ 

পাথর শ্বেত পাথর হল। সত্যপীর তাতেই গায়েব হলেন। 

এক মালিনী বাজারে চলেছে ফুল বেচতে । ফকিরাণী তার কাছে 
'পীরের পুজার জন্য ক্কল চাইল । সে ফুল দিল না। বাজারে গেলে আকম্মাং 

সে স্কুলে আগুন ভ্বলে উঠল । মালিনীর সম্থিং ফিরে আসতে সে ফকিরাণীর 
নিকট এসে ক্ষমা চাইল । পরদিন সে ফুলের সুন্দর একটি মাল এনে শ্বেত- 

পাথরে]ুপরিয়ে দিল। অমর্নি বাজারে তার ফুলের চাহিদা বেড়ে গেল। যোল 

কাহন কড়ি পেয়ে সে সত্যপীরের শিরনি দিল । 



সত্য পীর ৪৮৫ 

জসমস্ত সাগুর পালা £ 

কদন্ব বৃক্ষের তলে পাথররূপে সত্যপীর অবতার হয়েছেন। “যে যেমন 

কামন! করে সিদ্ধ হয় তার ।”” জসমস্ত সাধু বাণিজ্য-যাত্র করেছেন। তিনি 

কদম্বতলে এসে ফকিরাণীকে বললেন,_-তেলঙ্গ! পাটনে গিয়ে যদি দশগুণ 

বেপার হয় তবে ধন-পুত্র নিয়ে ফেরবার সময় ষত বেপার লাভ হবে তার 
সবই সত্যনারায়ণকে দিয়ে যাবেন। ফকিরাণী তাকে আশীর্বাদ করলেন। 

জসমন্ত সাধুর নৌকা সরযু নদী বেয়ে হস্তিনানগর অতিক্রম করে দিল্লী 
থেকে আরো! এগিয়ে চলল । তিনি ত্রিপুরার ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ালেন! 
চাঁ'ল, গম, সরষে, কলাই প্রড়তির ব্যবসায় করে তার দশগুপ বেপার হল । 

ব্যবসায়-অন্তে তিনি ফিরে এলেন বগজোড়ে, কিস্তু সত্যপীরকে প্রতিশ্রত এক 
ডিঙ্তা ধন না দিয়ে, দিতে চাইলেন কেবল মাত্র শিরনি। সত্যপীর 
অসম্তষট হয়ে জসমন্ত সাধুর প্রধান ডিঙ্গা হংসমোড়ার ঈাড়ি-মাঝিকে 
নদীতে ফেলে দিয়ে সেই ডিঙ্গাকে কদন্বের তলে এনে বীধলেন। সকালে 

তিনি নিদ্রাভঙ্গে ঘাটে ডিঙ্গ। নেই দেখে কেঁদে ফেললেন । পুত্রের স্বপ্র-বৃত্তাস্ত 

থেকে অবগত হয়ে তিনি পুত্রসহ সত্যপীরের দরগাহে আবার এসে কেঁদে 

পড়লেন । সাধুর পুত্র ঘাটে সেই ডিঙ্গা পেয়ে হল আনন্দিত । 

শুন্দি সওদাগরে পালা £ 

সতাপীর এলেন বনগ্রামে। সেই অঞ্চলের কর্ণপুর গ্রামে নিঃসস্তান 
শুন্দি সওদাগর থাকেন। পুত্র কামনায় তিনি ফকির-বৈষ্বকে ছৃধছত্র দেন। 

দুধছত্র দিতে দেখে পীর সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন। শুন্দি তে! 

নাছোড়বান্দা । পীর বললেন,__ 

দুধ খাওয়াইয়। তুমি দোওয়! শিখাও আগে। 

এহি সে কারণে কারে দোওয়া নাহি লাগে ॥ 

সত্যপীরের কথানৃষারী সওদাগর তদীয় পত্ীকে বাড়ীর বাইরে ডেকে 
আনলেন। তার! প্রতিজ্ঞা করলেন যে,_-যদি দুই পুত্র লাভ হয় তবে 

কনিষ্ঠ পুত্রকে তার! পীরের নফর হিসাবে দান করবেন। পীর তাদেরকে 

মুচিকান্ত ও নিশিকান্ত নামে দুটি ফুল দিলেন। সেই ফুল-ধাওয়! জল খেয়ে 
সওদাগর-পত্ী গর্ভবতী হলেন। যথা সময়ে তার অপরূপ দুই পুত্র তৃমিষ্ঠ 

হল। 
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কনিষ্ঠ-পুত্রকে ত্যাগ করতে হবে__-এ কথা ভাবতে ডাদের হৃদয় বিদীর্ণ 
হয়ে যায় । | 

বারে! বছর পর পীর এসে উপস্থিত। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে চাইলেন । 
সওদাগর বললেন,_কনিষ্ঠ জন তে। পুত্র নয়,_কন্ত।। পীর রৃঝলেন 
সওদাগরের কপটতা । পীর বললেন,_আমি তাদেরকে আশীর্বাদ করতে 
চাই। সওদাগর অগত্যা পুত্রকে আনলেন নারীর সাজে । পীর তখন 
পবনের সহায়তায় তাকে বিবস্ত্র করলেন; সওদাগরের কপটতা ফস হয়ে 
গেল।. সওদাগর পীরের পায়ে ধরলেন,_-তবুও পুত্রকে দিতে হল। পীর 
তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলে সওদাগর পুত্রশোকে নিদারুণ অভিভূত হলেন । 

কাশীকান্ত বাজার পালা £ 

সত্যপীর এলেন শঙ্খহাট। নামক গ্রামে । সেখানে অনেক ব্রাঙ্গণের 

বসতি । পীরের বেশ এবার অদ্ধাসন্নযাসী-অধ্ধককিরের | 

সে গ্রামে এক পাঠশাল। চলছে । পার সেখানে গিয়ে উপস্থিত | তার চেহার। 

দেখে তাকে কেউ বলল-_-পাগল, কেউ বলল--নাড়া, কেউ বা বলল শাস্ত্র 

ছাড়! । পীর বললেন,_-কীচ। দুধ, পাকা রস্ভ!, যধূ, চিনি ও আট। দিয়ে ফলাহার 

দাও; আর দাও একট! পৈতা। এক ছাত্র পীরকে একটি সংস্কৃত শ্লোকে 
গালি দিল। পীর তাকে সাত পুরুষ মূর্খ থাকবার অভিশাপ দিয়ে চলে 

গেলেন ৭ 

পীর এক পুকুরের ধারে গিয়ে আসন করলেন এবং অলো'কিক শক্তিতে 

সেখানকার সমস্ত ব্রাঙ্গণের পৈত। হরণ করলেন। ব্রাক্ষণগণ এসে পীরকে 

খরলেন-_ 

কে তুমি কপট বেশে, 

ফিরি সব দেশে দেশে, 

দয়। করি দেহ পরিচয় । 

কেনে মনে ক্রোধ করি, বজ্ঞসৃত নিলে হরি, 
তোমার এমত ধর্ম নয় ॥ 

পীঘ বলেন-_ 
ভোমরা! ব্রাহ্মণ বটে, 

কেহ নহ বড় ছোট, 
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কাল সর্প-সকলি সমান । 

সন্ন্যাসী ফকির প্রতি, 

কিছু কর ভয় ভক্তি 

তোর! হৈলি পড়ুযনা শয়তান। 

£পর তিনি আত্মপরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণগণ আত্ম-সমর্পণ করায় 

'পীর তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন। সকলে মিলে সত্যনারায়ণের ভোগ 

দিলেন এবং তা জাঁতিভেদ বিচার ন। করে সকলে বন্টন করে খেলেন । 

রাজ! কাশীচন্দ্র এ ঘটনার কথা শুনে রেগে আগুন । পেয়াদ। এসে শঙ্খহাটির 

ত্রাহ্মণগণকে বেঁধে নিয়ে চল্ল। সেই সাথে সন্গ্যাসীও চললেন । 

বিপ্রগণ রাজাকে সত্যপীরের কথা জানালেন। রাজা বল্লেন,__ 
আপনার ব্রান্মণত্ব হারিয়েছেন। সন্ন্যাসী তার পীরত্ব জাহির করুক তো 
'দেখি। 

পীর শ্বেত মক্ষিরূপে রাজ-অন্তঃপুরে গেলেন এরং রমণীগণের সুরৃদ্ধি হরণ 

করলেন। তারা তখন বেশ্যাবং “বিদ্যাধরি হুইয়! সবে নাচিতে লাগিল |” 

ব্যাপার দেখে সকলে স্তস্তিত। রাণ'ও কি পাগলিনী হলেন! রাজাও 

বিদ্মিত হলেন-_ 

বীরভূমের রাজ। আমি রাচে বঙ্গে নাম। 

কলঙ্ক রাখিল রাণী ছাড়ি নিজ ধাম ॥ 

সত্যপীর রাজাকে বললেন,__আর কি জাহির দেখতে চান ? রাজ রেশে 

পীরকে ইন্দারাতে ফেলে দেওয়ালেন। 

এক গাছি সূত। বেরিয়ে এসে রাজার গলার আবদ্ধ হল। রাজা আকৃষ্ট 

হলেন কূপের মধ্যে। কোন অস্ত্রেকোন উপায়ে সে সৃত। কাট। গেল ন। ॥ 

রাজ! গিয়ে পড়লেন কৃপের মধ্যে । রাজ! বল্লেন, অপরাধ মার্জন। করুন ॥ 

'পীরের দয়! হল । তিনি ক্ষম। করে রাজাকে কলেম! শে।নালেন। রাজ! পীরকে 

সহছ্থে নিজ পুরীতে নিয়ে রত্ব-সিংহাসনে বসালেন। লক্ষটাকা ব্যয় করে 

পীরের ভোগ দিলেন। পীর সন্তষ্ট হয়ে পৃবাদিকে চল্লেন। 
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ধনঞ্জয় গোয়ালার পালা $ 

ধনঞ্জয় গোয়ালার বাড়ী। সেবড় অহঙ্কারী। সতাপীর এলেন ধনঞ্জয়ের 

বাড়ী এবং তার আগমন-বার্তা জিগীর ছেড়ে জ্ঞাপন কর্লেন। ধনঞ্জয় 
গোয়াল! ঘরের বাইরে এল। ফকিরকে সে দিল তার এটে। অন্ন । পীর 

অভিশাপ দিলেন,-আজ থেকে তোর লক্ষী ছাড়ল। পর জন্মে তুই শৃগাল- 

কুকুর হয়ে পরের এটে। খেয়ে জীবন কাটাবি। গোয়াল। তাকে পাগল বলে 

গালি দিল। সেই মুহূর্তে এক শঙ্খচিল গোয়ালার হাতের থাল! উঠিয়ে নিয়ে 
তার মাথায় নিক্ষেপ করল । ধনঞ্জয় গোয়াল] নিদারুণ আঘাত পেয়ে ভমিতলে 

পড়ে গেল। 

ধনঞ্জয়ের ধানের গোলা মাটির তলায় গেল। হাজ।র গরু ম্বগ হয়ে বনে: 

প্রবেশ করল । তাকে নিঃস্ব হয়ে চ!র পুত্রের হাত ধরে ভিক্ষায় বেরুতে হল ! 

শেষে সে এমন অবস্থায় এল যাতে তাকে লুটিয়ে পড়তে হল পীরের পদতলে । 

দয়ার পীর সত্যপীর তাকে ক্ষম! করলেন। 

ব্লু বাকরের পাল। ৪ 

দুর্বাদল নগর । মঙ্গলু বাদ্যকরের সেখানে বাড়ী। কু'ড়ে-আতুররূপে 
সত্যপীর এলেন তার বাড়ীতে । তিনি কিছু খাবার চাইলেন। মঙ্গল বড 

গরীব | সে সময় তার ঘরে একটু জলও আন। ছিল না। আহ।! ফকিরকে 

সেকিদেবে! ফকির বল্লেন,_তো'র ঘরে দৃ'াডি ভতি কাচ। ছুধ, আট। 

ও রস্তা আছে । মঙ্গলু তে! অবাকৃ। ঘরে গিয়ে সে দেখল, কথা সত্য 

বটে। সেগুলি যত্র করে এনে সে ফকিরকে খেতে দিল । ফকির ত৷ সানন্দে 

আহার করলেন । তিনি মঙ্গলুকে আশীর্ববাদ করে বল্লেন,__- 

রোজ! ও নামাজ পরে কায়েম রহিবে, 

গরীব দৃঃখীর পর রহুম করিবে । 

তিনি আরো বল্লেন, সে যেন মইন গিদালের গৃহে তার কন্যার বিবাহ 

দেয়। 

সত্যপীর সেখানে আরে! কিছুদিন রইলেন। মঙ্গলুর পুত্র ভূমিষ্ঠ হল । 

ভাকে আশীর্বাদ করে সত্যপীর চল্লেন ময়েন গিদালের বাড়ীর দিকে । 



সত্য পীর ৪৮৯. 

যয়েন গিদালের পাল! $ 

রাজা ময়েন গিদালের প্রাসাদ জয়মগরে । তিনি মুসলিমের শক্ত । 

মমিন-মুসলমানকে পেলে তিনি মা কালীর মন্দিরে বলি দেন। সত্যপীর সে 
অঞ্চলে গিয়ে জিগীর ছাড়লেন। ঘর থেকে বেরিয়ে এল বুড়ী। বালক 
ফকিরকে দেখে বুড়ীর বড় মায় হল। বালকের কেহ নেই শুনে বূড়ী তাকে 
আপনার ঘরে স্থান দিল। সেঠবালক-ফকির খেলেন দুধ-কল! এবং আটার 

তৈরী খাদ্য। 

পরের দিন বালক-পীর ধরলেন আসলরূপ। সত্যপীর এবার এলেন 

রাজবাড়ীর কাছে। তিনি জিগীর ছাড়লেন। রাজ। এলেন প্রাসাদের 

বাইরে কিন্ত পীরের প্রতি কোন রুক্ষ্ষ ব্যবহার করলেন ন1'। বরং তিনি 

খুবই নত ব্যবহার করলেন। কোন এক অজ্ঞাত কারণে তার মনের এই 

পরিবর্তন হয়েছিল । তিনি পীরকে প্রণতি জানালেন। পরের নামে তিনি 

শিরনি দিলেন এবং তার চিরদাস হলেন। 

সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং হিন্দ্ব ও মুসলিম ধর্মের একট| মিলনের 
চেষ্টা এই কাব্যের মূল লক্ষ্য । 

বিভিন্ন পাঁচালী কাবের প্রভাব এই কাব্যে সুস্প$ট। কয়েকটি দৃষ্টান্ত 

লক্ষ্যনীয়। 

পীর একদিল শাহ কাব্যে আছে,_আশক নুরী, “সান নদীতে 

স্পান করতে গিয়ে ভেসে আসা 'দুলাল' ফুল পান। তার ঘ্বাণে আশক নুরীর 
গর্ভ সঞ্চার হয় । এ কাব্যেও অনুরূপ ঘটনায় দেখা যায়, সন্ধ্যাবতী, এন্নর 

নদীতে সান করতে গিয়ে ভেসে আসা দুলাল ফুল পান। তার ঘ্রাণ 
সন্ধ্যাবতীর গর্ভ সঞ্চার হয় । 

সত্যপীরের পবিত্র স্পর্শে পাপীয়সী কচ্ছবিনী মৃক্তি পেয়ে স্বর্গে যাওয়ার 
কাহিনী অহল্যার শাপ-মোচনের কাহিনীকে ম্মরণ করিয়ে দেয় । 

সত্যপীরের গলায় পাথর বেঁধে তাকে জলে নিক্ষেপ করা হল, ভাতেও 

তার ম্বত্যু হল না। পুরাণে বলিত প্রহ্লাদের চরিত-কাহিনীর সংগে এর 

সাদৃশ্য বিদ্যমান। 

সত্যপীর এই কাহিনী-অংশের একস্থানে বল্ছেন,__ 
“বন্ধন দারুণ জাল৷ সহিতে ন1 পান্রি।” 



৭৪৯০ বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

ননী চোর কৃষ্ণের বন্ধন জালার কথ। আমাদের মনে পড়ে। এখানে 
কৃফণ-কাহিনীর প্রভাব লক্ষণীয় । 

মুসলিম বিদ্বেষী মৈদানবের পুনত্রবধূদ্ধয় যথাক্রমে নূপবর্তী ও মালাবতী 
পীর-ভক্ত | বধুদ্বয় পীরকে পূজ। করলেন। মনসামঙ্গল কাব্যে মনস। বিদ্বেষী 
টাদ সওদাগরের পুত্রবধূ বেল! মনস1-ভক্ত। মানিক পীর কাব্যেও দেখা 
যায় পীর বিদ্বেষী এক বৃদ্ধা ঘোষ জননীর পুত্রবধূ সনক।, মানিক পীরকে 
শ্রদ্ধাদি নিবেদন করেছেন। 

শিশুপাল রাজার পালায় দেখ। যায় রাজ। শিশুপাল অর্ধকালী ভক্ত। 
তিনি নরবলি দেন। সত্যপীরকে জনৈক বালকের প্রাণ রক্ষার জন্য রাজার 
সঙ্গে তাকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে । পীর গোরার্চাদ কাব্যে দেখি জনৈক 
মমিন এবং তার পরিবার ঠিক অনুরূপভাবে হাতিয়াগড়ের অধিপতি 
কর্তৃক অনুসৃত বলিদান কুপ্রথার শিকার হয়েছে । এর বিরুদ্ধে এবং উক্ত 
পরিবারের প্রাণ রক্ষার জন্ব পীর গোরা্টাদকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে 

হয়েছে । অবশ্য সত্যপীরকে সংগ্রামের সাফলোর সাথে পীর গোরা্টাদের ন্যায় 

শহীদ হতে হয় নি। 

এক স্থানে হীরার কথায় আছে,__ 

ফকিরে,ন! করে ক্রোধ সিধ। হয়ে চলে, 

সহিয়। থাকিবে যেন তরুর সামিলে। 

শুকাইয়! গেলে বৃক্ষ জল নাহি পায়, 

গাছ সম হৈতে পারে ফকির বলি তায়। 

এই অংশে বৈষ্ণব প্রভাব সুস্প$ হয়ে উঠেছে। 

ডঃ স্বকুমার সেন লিখেছেন,_“হীর! সুচির কাহিনীতে ধর্মপুজ। পদ্ধতির 
সদাই ডোমের উপাখ্যানের প্রভাব আছে।” অস্ত্র আছে রাজ। কাশীকান্ত, 
সত্যপীরের কিছু কেরামতির পরিচয় পেতে চাইলেন। সত্যপার আপনার 
যথাযথ পরিচয় দিলেন। পার গোরা্টাদ কাব্যে দেখা যার রাজ। চক্ত্রকেতৃ, 
'গোরা্টাদের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেতে চাইলেন । “সেক শুভোদয়ায়” 
শসেককে অনুরূপ অলৌকিক লরক্তির পরিচয় দিতে হয়েছে । 

এই কাব্যে মানব চরিয্রই প্রধান, পশু চরিত্র প্রায় অনুপাস্থত। কোন] 



সত্য পীর ৪১৯১১ 

“দেব-চরিত্রও নেই। কাহিনী কিছুট। উপকথা জাতীয় । কাহিন্না এঁতিহাসিক 

মনে হলেও বস্ততঃ ইতিহাসের বস্ত এতে নেই । চর্য্যাপদের স্যার এর সাধন- 

জনপ্রুকাশক পদ লক্ষ্যণীয়; 

বুঝিলাম ২ গুরুকথা কহি সার 

ফকিরের অন্ত এই শরীর বিচার । 

পড়িলে সে পড়! নহে বুঝিলে সে হয়, 
বুঝিলে সে বড় নছে সাধনে সে পায়। 

এক গোট! তালবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর, 

একট। ছাগল বান্ধ। তলায় তাহার ৷ 

তালের শিকড় যদি ছাগলে ন! চাটে, 

তবে আর তালগাছের মাঞ্জা নাহি ফুটে । 

ছাগল চাটেন যদি তালগাছের গোড়, 

বুঝ বাবা সত্যপীর ফকিরের ওড়। ইত্যাদি । 

সত্যপীর এই কাব্যের মূল চরিত্র । তাকে কেন্দ্র করে দশটি খণ্ড কাহিনী 

গড়ে উঠেছে। খণ্ড কাহিনীগুলি অবশ্য এক-একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কাহিনী। 

বনবিবি কাব্যে অবশ্য নারায়ণী জঙ্গ পাল ও ধোন।-দুখে পাল নামে ছুটি খণ্ড 

কাহিনী আছে ; মানিক পীর কাব্যে কিন গোয়ালার কাহিনী ও রঞ্জন। বিবির 

কাহিনী নামে দুটি থণ্ড কাহিনী আছে; বডরখ! গাজীকে নিয়ে রায়মঙ্গল কাব্য, 
গাজী সাহেবের গান এবং কালু-গাজী-চম্পাবতী কাব্য পৃথক পৃথকভাবে রচিত 

হয়েছে__কিস্ত বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথির হ্যায় এতগুলি খণ্ড 

কাহিনী এদের আর কারো মধ্যে দেখা যায় না যাদের প্রত্যেকটির আলাদা! 

-আলাদ] বৈশিষ্ট্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

মালঞ্চার পালায় মুসলমান-বিদ্বেষী রাজ! মৈদানবের গৃছে জন্মগ্রহণ করে 

সত্যপীর তাকেই দমন করেছেন । 

শিশুপাল রাজার পালায় দেখ! যায়, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন রাজ, অর্ধকালীর 

পুজায় নরবলি দিয়ে (নর) সন্তান কামনায় উন্মত্ত । তার সেই উন্মততাকে 

সত্যপীর দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করেছেন। 

হীরা মৃচির পালায় দেখা যায়-_হীরা দরিদ্র কিন্তু পরম অতিথি-বংসল । 



৪৯২ বাংল। পীর-সাহিতোর কথ। 

হর! তার এই সদ্গুণের অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যপীর কর্তৃক পুরস্কত 

হয়েছে। 

শশী বেশ্যার পালায় দেখা যায়- হিন্দ্ব সমাজ ব্যবস্থায় যাদের চিরকালের 
মত স্থান নেই দয়ার পীর সত্যপীর তার আদর্শ মাধ্যমে স্বপথে আগমনকারী 

শশীকে শুধু সত্যপীরের সেবার অধিকার নয়,_সে যাতে সমাজে পৃজারিণীরূপে 
স্থান পায় তার ব্যবস্থা করেছেন। 

জসমস্ত সাধুর পালায়, জসমস্তর ন্যায় প্রতারককে সত্যপীর উপযুক্ত শিক্ষা 
[দয়েছেন। শুন্দি সওদাগরের পালায়ও তিনি অনুরূপভাবে শুন্দি সওদাগরকে 

সমুচিত শিক্ষা! দিয়েছেন । 

কাশীকান্ত রাজার প।লায় দেখ! যায় যে, বর্ণীশ্রম প্রথার অপপ্রয়োগকারীকে 

সত্যপীর উপযুক্ত শাস্তি ও শিক্ষা দিয়েছেন । 

ধনঞ্জয় গোয়ালার পালায় দেখ! যায় ধনঞ্জয় বড় অহ্ঙ্কারী। মানুষ হয়ে 

মানুষকে দ্বণ! করায় সত্যপীর তাকে উপযুক্ত শিক্ষ। দেন। 

মঙ্গলু বাদ্যকরের পালায় দেখ! যায়,__-ভক্ত মঙ্জলুকে সত্যপীর উপযুক্তভাবে 

পুরস্কৃত করেছন । 

ময়েন গিদালের পালায় দেখি, পারিপাশ্থিক অবস্থার প্রভাবে ময়েন গিদাল 
আপনা-আপনিই পরিবতিত হয়ে ধর্মবিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়েছে । 

সত্যপীরের নামে এ পর্ষস্ত নিয়লিখিত পীঁচালীকারের কাব্যগুলির কথা 

জানতে পারা গেছে 

'ক। ডঃসুকৃমার সেন কর্তৃক তার বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড 

অপরার্ধ ) গ্রস্থে উল্লিখিত /-_ 

১। ভৈরবচজ্ম ঘটক-_-১৭০০-১৭০৯ 
২। ঘনরাম চক্রবর্তী--১৩৫১ সালে বর্ধমান সাহিত্য-সভ৷ কর্তৃক 

প্রকাশিত । 

৩। রামেম্থর ( ভট্টাচার্য) চক্রবর্তী--অফ্টীদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। 

৪। ফকির দাস 
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বিকল চট্ট--১৬৩৪ 

দ্বিজ গিরিধর--১০৭০ 

অস্থিকাচরণ ব্রন্মচারী--১০৭০ 

মৌজিরাম ঘোষাল 

কৃষ্ণকান্ত 
শিবচরণ 

রামশহ্কর সেন 

দ্বিজ কৃপারাম--১৭৭১-১৮৩২ 

কাশীনাথ ভট্টাচাধ্য সার্ববভৌম--১৭৪০ 
দ্বিজ রামধন 

দ্বিজ নন্দরাম--১২৩২ সাল 

অযোধ্যারাম রায় কবিচক্ঞ্র 

দ্বিজ রামভদ্র 

ছিজ বিশ্বেশ্বর--১১৫১ সাল 

ভারতচন্দ্র রায়--১৭৩৭ ইং 

দ্বিজ জনার্দান-_১১৭০ 

দ্বিজ অমর সিংহ 

দ্বিজ রামচন্দ্র--উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ 

দুর্গাপ্রসাদ ঘটক-_-১২১০ 

ঈশান গোস্বামী--১২৫৬ 

নরহরি 

মধুসূদন 

দ্বিজ কালিদাস 

দ্বিজ বিশ্বনাথ 

গোবিন্দ ভাগবত 

শিবচন্দ্র সেন 

বিপ্রনাথ সেন 

দ্বিজ রামকিশোর 



9৯9 

৩৩ । 

৩৪। 
৩৫। 
৩৬। 
৩৭। 
৩৪। 
৩১। 
901 
৪১। 
9২। 
9৩। 
981 
9৫1 
৪৬। 
9৭। 
9৮। 
৪১। 
৫০ । 

৫১। 
৫২। 
৫৩ । 

৫9। 
৫৫। 
৫৬। 
৫৭। 
৫৮। 

৫৯ । 

বাংল! পীর-সাহিত্যের কথ 

লাল! জয়নারায়ণ সেন 

দ্বিজ রামানন্দ 

দ্বিজ রঘৃনাথ-_-১২৬৬ 

দ্বিজ রামকৃঞ্চ 

ফকিরটাদ 

দ্বিজ দীনরাম-_'অবসর' পত্রিকায় ১৩১২ ফাস্তন সংখ্যা। 

নয়নানন্দ 

দ্বিজ রঘুরাম 

দ্বিজ হরিদাস 

বিজয় ঠাকুর 
শিবরাম রাজ! 

দেবকীনন্দন 

গাঙ্গারাম 

শিবনারায়ণ 

কুমুদানন্দ দত্ত 

মুক্তারাম দাস--১১৮৭ সাল 

বিদ্যাপতি--১০৯০ মল্লাবড 

বল্পভ (শ্রীকবি বল্লভ)-_১২২৯, বল্পভ দাস স্বতন্ত্র কবিও হতে পারেন । 

ফিল্কর, -ভনিতার শঙ্করও পাওয়। যায় 

ফকির রাম--১২০৫ 

কৃষ্ণবিহারী 
আরিফ-_-১২৫৩ 

দ্বিজ গুণনিধি 

লালমোহন-_-১২৫৩, চক্রকেতৃ পাল। 

দয়াল-_-শঙ্কর গুড়্যা পালা 

ফেলল | 

শঙ্কর আচার্য__-১০৬২ মলা । শক্কর আচার্ষের ভনিগায় এক ছোট 
' পৃথক পাচালীও পাওর়। যায়। লিপিকাল-_১২৫২ 

কৃফহরি দাস-_উনবিংশ শতাববীর প্রারস্ত | . 
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খ। আবাল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক তার পুথি পরিচিতি গ্রন্থে 

৯ | 

ছু 

৩॥ 

৪1 

&ে॥ 

উল্লিখিত-_ 

ওয়াজেদ আলি 

লেংট। ফকির-_-উনবিংশ-বিংশ শতাবী 

শেখ তনৃ-_অফ্কীদশ শতাব্দী 

সেরবাজ চৌধুরী__অহ্টাদশ শতাব্দী 

গরীবৃল্লাহ্ 
গ। পঞ্চানন মণ্ডল তার পুঁথি পরিচয়ে উল্লেখ করেছেন,_ 

৯১ | 

| 

৩। 

8৪ ॥ 

৫ 

৬। 

৭ 

৮। 

৯ | 

১০ । 

১১ | 

১২ | 

১৩। 

১৪ । 

খোকনরাম দাস--১০৮৭ 

অজ্ঞাত--১১০৪ 

অজ্ঞাত--১১৩১ 

দ্বিজ রামপ্রসাদ--১১৩৫ 

অজ্ঞা ত---১১৪৩ 

অজ্ঞাত--১১৪৮ 

অজ্ঞাত-_-১১৬২ 

অজ্ঞাত-_-১২১২ 

অজ্ঞাত--১২৮২ 

অজ্ঞীত--১২৪৮ 

অজ্ঞাত-_-১৩০১ 

হরেকৃঙ্জ দাস চক্রবর্ভী--১৩১২ 

অজ্ঞাত---১৩১৬ 

অজ্ঞাত- ১৩৭০ 

ঘ। আরে! যে সমন্ত পাঁচালীর সন্ধান পাওয়। গেছে, 

১ ॥ 

সু ॥ 

৩। 

91 

€$॥ 

ঙ। 

থ। 

রঘবনাথ সার্বভৌম ৩ 
তারিণী শঙ্কর ঘোষ ৫৩ 

নন্দরাম মিত্র ৫৩ 

ছিজ শুকদেব ৩ 
বেচারাম ৪৬ 

কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায় ৫৩ 
কালা্টাদ ৩ 



"৪9১৬ 

৮। 

৬ | 

৯০ | 

১৬১ | 

১২ | 

১৩ | 

১৪। 

বাং। পীর-সাহিত্যের কথা 

অজ্ঞাত ৫৩ 

অজ্ঞাত ৫৩ 
জৈমিনী ৫৩ 
কালীচরণ ৫৩ 
মথুরেশ ৫৩ 

নায়েক ময়াজ গাঁজী 

রামানন্দ ২৯ 

ঙ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থতালিক অনুযায়ী,_ 

সতানারায়ণ ইতিহাস ও জীবনী (রচন! ঘনরাম কবিরত্ব)__ ১। 

২। 

৩। 

5 

৫&। 

৬॥ 

৭। 

৮। 

৯। 

১০। 

১১। 
১২। 

১৩। 

১৪ । 

১৫) 

-১৬। 

১৭। 

১৮। 

-৯৯ | 

২০। 

-২১। 

সম্পাদনায় 

সত্যনারায়ণ কথা 

সত্যনারায়ণ পাঁচালী 

সত্যনারায়ণ ব্রতকথ। 

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা। 

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা 

সত্যনারায়ণ ব্রতকথ। 

সত্যনারায়ণ ব্রতকথা 

সত্যনারায়ণ ক্রতকথা 

সত্যনার।য়ণ সেবার পাঁচালী 

সভ্যনারায়ণ পাঁচালী 

সত্যনারায়ণ পাঁচালী 

সত্যনারায়ণ পীচালী 

সত্যনারায়ণ পীচালী 

সত্যনারায়ণ পাচালী 

সত্যনারায়ণ পাঁচালী 

সত্যনারায়ণ পাচালী 

সত্যনারায়ণ পুস্তক 
সত্যনারায়ণ ব্রতকথা 

সত্যপথ বা সত্যনারায়ণ ব্রভতকথ। 

সত্যপীর ভ্রতকথা 

মহেন্ত্রনাথ ঘোষ 

মন্সথনাথ স্মৃতিরতু 

অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ 

মেঘনাদ ভট্টাচার্য 

যোগেকজ্সনাথ কাব্যবিনোদ 

রাধানাথ মিত্র 

সরোজাক্ষ চক্রবর্তী 
সুরনাথ ভট্টাচার্য্য 
বৃন্নাবনচন্ত্র চক্রবর্তী 
প্রঃ গুরুচরণ নাথ 
জগদ্বন্ধু বিদ্যাবিনোদ 

দুর্গাপ্রসাদ ঘটক 

সঃ যাদবেশ্বর তর্করতু 

সঃ যোশেন্্রনাথ গুপ্ত 

রমণীমোহন গুপ্ত 

রাধামণি গঙ্গোপাধ্যায় 

বীরচন্্র চক্রবর্তী 
ঈশ্বরচত্্র গুপ্ত 

হৃষীকেশ দত্ত 

গণপতি চক্রবর্তী 
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২২। সত্যপীরের কথা সঃ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
২৩। সত্যমগ্ডল ব। সত্যনারায়ণ লাল! রাজকুঞ্ণ রায় 

২৪। সত্যনারায়ণ ব। সত্যপীরের পাঁচালী ছিজ কৃষ্ধন । 

চ। নিম্নলিখিত দুইখানি পঁঁচালীর সন্ধান পাওয়। গেছে ;__- 

১। সত্যনারায়ণের পচালী সম্পাদন। কালী প্রসন্ন বিদ্যা রত 
২। সত্যনারয়ণ দেবের পাঁচালী সম্পাদন। কুমুদ বিহারী বসু 

১৯৩৪ ইং | 

বলাবাহুল্য কত শত কবি কর্তৃক যে প্রায় তিন শত বছর ধরে সত্যপীরের 
শালী ব। সত্যন।রায়ণের পীাচাল রচিত হয়েছিল তার আজে! ইয়ত। 

হয় নি। সত্যপারের মাহাত্ম্য প্রচার এই সব পীচালীর মুলগত উদ্দেশ্য হলেও 

কাহিনীগত এঁক্য সর্বত্র দৃষ্ট হয় ন'। 

সত্যপীর পাচালীর শতাধিক রচয়িতার প্রাচীনতম কে ত। আজে। নির্গাত 

হয়নি। কেহ মনে করেন কবি ফরয়জুল্ল! রচিত সত্যপীরের পাঁচালীই 
প্রাচীনতম ৩৪ ডঃ এনামবল হক ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় 

(ভাদ্র ) লিখেছিলেন,__ 

এবে কহি সতাপীর অপূর্ব কথন 

মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন। 

ডঃ স্বকুমার সেন লিখেছেন যে 'মূনি রস বেদ শশী পাঠ 

নিশ্চয়ই ভ্রাস্ত, শুদ্ধ পাঠ “যুনি বেদ রস শশী”, হবে। সত্যপীরের 
সবচেয়ে পুরানে। পাঁচালীগুলি হচ্ছে ভৈরবচক্জ্র ঘটকের, ঘনরাম চক্রবর্তীর, 

'ব্লামেশ্বর (ভট্টাচার্য ) চক্রবস্তীর, ফকিরাম দাসের ও বিকল চট্টের। 
বর্ধমান জেলায় সাহাবাদ পরগণার অন্তর্গত ভারহ! গ্রাম নিবাসী দ্বিজ 

গিরিধরের নিবন্ধ ১০৭০ সালে প্লেখ। হয়েছিল, অস্থিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে । 

১০৭০ মল্লাব্ধ ন। হলে এইটিই প্রাচীনতম পীচালী। তবে এই তারিখের 

যথার্থতার প্রমাণ নেই ।৪৯ 

সত্যপীরের নামে বহু পাঁচলী কাব্য রচিত হয়েছে শুধু ভাই নয়,__অনেক 
'লোঁককথাও প্রচারিত আছে। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসত 

মহকুমার অধীন কালসর। গ্রামে সত্যপীয়ের যে স্থায়ী থান বা দরগাহ আছে 

সেখানকার একটি লোককথা এখানে প্রদত্ত হল,- 

--৩২ . 



৪৯৮ বাংল পীর-সাহিত্যের কথা 

সত্যপ্পীর ছন্পদেশী এক ভ্রাম্যমান ফকির । কৃষ্খনগন্রের রাজার তরফ, 

থেকে নাকি ফকিরকে আদেশ দেওয়। হয় £--কালসরা অঞ্চলের প্রজাগণের, 

বকেয়া খাজনার হিসাব সংগ্রহ করে অবিলম্বে রাজদরবারে পাঠাও । 

সংসার-বিরাগী ফকির এতে বিক্ষুব্ধ হলেন। তিনি রাজ-আদেশ মানলেন' 

না॥। অনেক দিন পরে রাজ-প্রতিনিধি রাজস্ব আদায়ের জন্য নিজে এলেন 

কালষরা গ্রামে । এসেই তিনি খোঁজ করলেন সেই ফকিরকে। 

ফকিরকে ডাকতে ছুগেল লোকে । ইতিমধ্যে অনেক লোক জমে গেছে' 

সেখানে । রাজ-প্রতিনিধিরও পেয়েছে পিপাস। । তিনি ডাব খেতে চাইলেন । 

কাছেই ছিল ডাব-গাছ। গাছটি এত উদ্ভু ষে কেউ তাতে উঠতে রাজী হল ন|।' 

ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন এক ফকির । তিনি বললেন, আমি 

আপনার পিপাসা নিবারনের জন্য ডাবের ব্যবস্থা করতে পারি । 

রাজার প্রতিনিধি পিপাসায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বললেন,__ 

ভাই করো। 

ফকির ডাব-গাছকে অবনত হতে বললেন। আশ্চধ্য! তখনই ডাব- 

পগ্লাছ অবনত হল । রাজ-্প্রতিনিধি বিস্মিত হলেন। 

গাছ থেকে ডাব পাড়া হল । রাজ-প্রতিনিধি তারস্িগ্ধ জল পান করে: 

তৃপ্ত হলেন। ফকিরকে তিনি অন্য কথা বললেন না; শুধু অনুরোধ' 

করলের,_আপনি অনুগ্রহপূর্বক একদিন রাজ-দরবারে আসুন,__আমরা 

খুবই খুশী হব। 
কিছুদিন পরে ফকির রাজ-দরবারে শিয়েছিলেন। তিনি নাকি দেওয়ালের, 

উপর সওয়ার হয়ে ফাওয়ায় তার সেই অলৌকিক শক্তি দেখে সকলে৷ 

জারে। বিস্মিত হলন,। 
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বাংল। পান্ত-সান্ছিত্যেন্র প্রন্থতালিক। 

[ক] পীর-কাব্য 
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আদমখোর আকানন্দ-বাকানন্দের পুথি ঃ আবদুল লতিফ 

কালু-গাজি-চম্পাবতী £ মহম্মদ মুনশী সাহেব 
কালু-গাজি-হামিদিয়। £ অজ্ঞাত 
কালু-গাজি-চম্পাবতী £ আবদুল গফৃফর 

গোরার্টাদ পাঁচালী £ শেখ লাল ও শেখ জয়নদ্দি 
রওশন বিবির পুথি £ অজ্ঞাত 

গাজী-কালু-চম্পাবভী কন্যার পুথি £ আবদুর রহিম 

গাজী সাহেবের গান £ কলেমদ্ধী গায়েন (নগেজ্রনাথ বসু সংকলিভ)- 
গাজ'-কালু-চম্পাবতী £ গোলাম খয়বর ও আবদুর রহিম 
তরিকায়ে কাদেরিয়৷ ও পীর গোরার্টাদের পুথি 

£ মহদ্মদ ওমর আলি ওরফে রামলোচন ঘোষ 
তিতুমীরের গানঃ সাজন গাজী 

পীর গোরাাদ পাঁচালী £ মহম্মদ এবাদোল্ল। 
পীর একদিল শাহ্ পাঁচালী £ আশক মহম্মদ 

ফাতেমার স্বরতনাম! £ শেখ তনু 

ফাতেমার স্বরতনামা £ শেখ সেরবাজ চৌধুরী 
ফাতেমার জহুরানামা! £ আজমতুল্লাহ্ খোন্দকার, 

ফাতেমার সুরতনাম! £ ক্মাজী বদিউদ্দীন 
বাদশাহ আলাউদ্দীন ও পেয়ারশাহের পৃথি 

£ মোহম্মদ আবদুল বাত্তি 

বিবি. ফাতেমার. বিবাহ £ অজ্ঞাত 

বোনবিবির, জহুরানামা £ মোহম্মদ মুনশী 
বোনবিবি জহুরানাম! £ মুনশী মোহম্মদ খাতের 
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বাংল। পীর-সাহিত্যের কথা 

বনবিবি জহ্ুরানাম। হ বয়নউদ্দীন 

বড় সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতী কন্যার পুথি £ কৃষ্ণছরি দাস 

বড়খী গাজী £ সৈয়দ হালুমিয়া 
মুনশী পীর গোরার্টাদ ঃ খোদা নেওয়াজ 
মছন্দলীর গীত £ জয়নুদ্দীন 

মানিক পীরের কেচ্ছা! £ মুনশী মহম্মদ পিজির উদ্দীন 
মানিক পীরের গীত £ ফকির মহম্মদ 

মানিক পীরের গান ২ নসর শহীদ 

মানিক পীরের জহরানাম। £ জয়রদ্জীন 

মানিক পীরের গান £ বয়নদ্ধীন 

মানিক পীরের গান £ খোদা নেওয়াজ 

মা বরকতের মেজমানি £ মুহম্মদ আলিমুদ্দীন 

মোবারক গাজীর কেচ্ছ। ঃ ফকির মুহম্মদ 

রায়মঙ্গল 2 কৃষ্রাম দাস 

লালমোনের কেচ্ছা ঃ আরিফ 

শশি সেন। (সখি সোন! )£ ফকিররাম কবিভৃষণ 

শহিদ হজরত আব্বাস আলির পুথি £ মৃনশী আহম্মদ শাহজী 

,শহীদ হজরত গোরা্চীদের পুথি £ মুনশী নেয়ামতুল্লাহ্ 
শাহ ঠাকুরবর £ নছিমদ্দীন 

শাহ্ স্বকী সুলতান ব। পড়ুয়ার কেচ্ছা £ মহীউদ্দীন ওস্তাগর 

শাহ মাদার $ ছায়াদ আলি খোন্দকার 

সেক শুভোদয়। ( সংস্কত )2 হলাম়ুধ মিশ্র 

সত্যপারের প্রাথ হ ফর়জ্ুল্লা 

সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাচালী ১ ওয়াজেদ আলি 

টি ভৈরবচক্দ্র ঘটক 

রর রামেস্থর ভট্টাচার্য্য 

| (চক্রবর্তী ) 
রর রর ফকিররাম দাস 
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সত্যদেব সংহিতা কাব্য 

সত্যপীরের বা সত্যনারায়ণের পাচালী £ 

58 

টি 

$০৬ 

বিকল চট্ট 
দ্বিজ গিরিধর 

মৌজিরাম ঘোষাল 
কৃষ্ণকাস্ত 

শিবচরণ 

রামশঙ্কর সেন 

দ্বিজ কৃপারাম 

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য 

সার্বভৌম 

দ্বিজ রামধন 

দ্বিজ নন্দরাম 

অযোধ্যারাম বায় 

কবিচজ্র 

ছিজ বিশ্বেশ্বর 

ভারতচন্দ্র রায় 

দ্বিজ জনার্দন 

দ্বিজ অমর সিংহ 

দ্বিজ রামচক্ 

দ্বিজ রামধন 

দুর্গ। প্রসাদ ঘটক 

ঈশান গোস্বামী 

নরহরি 

মধুসুদন 

দ্বিজ কালিদাস 

দ্বিজ বিশ্বনাথ 

গোবিন্দ ভাগবত 

শিবচজ্র সেন 

দ্বিজ রামকিশোর 
লাল! জয়নারায়ণ সেন 
দ্বিজ রামানন্দ 
দ্বিজ রঘ্বুনাথ 
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ছিজ রামকৃষ্ণ 

ফকিরঠাদ 

দ্বিজ দীনরাম 

নয়নানন্দ 

রঘুরাম 

ছ্বিজ হরিদাস 

বিজয় ঠাকুর 

শিবরাম রাজ। 

দেবকীনন্দন 
পাঙ্গারাম 

শিবনারায়ণ 

রুম্দানন্দ দত 
সুক্তারাম দাস 
বিদ্যাপতি 

বল্লভ (শ্রীকবিবল্পভ ) 

কিন্কর ( ভশিত। শঙ্কয় ) 

ফকিররাম 

কৃফণবিহারী 

দ্বিজ গুণনিধি 

লাঙগমোহন 

দয়াল 

ওয়াজেদ আলি 

শক্কর আচা্য 

লেংট। ফকির 

০শেখ তনু 
সেরবাজ চৌধুরী 
গরীবৃল্লাহ 
খোকনরাম দাস 

অজ্ঞাত 

অজ্ঞাত 

অজ্ঞাত 

অজ্ঞাত 
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৯১৯ | রর ্ অজ্ঞাত 

১১২। উঃ ) অজ্ঞাত 
১১৩। রর ছিজ রামপ্রসাদ 
১১৪ । ্ ১ অজ্ঞাত 
১১৫। রঃ ১ অজ্ঞাত 

১১৬। টা নী অজ্ঞাত 

১১৭। রা ্ হরেকৃফ্ণ দাস চক্রবর্তী 
১১৮। রী অজ্ঞাত 

১৯১৪ | রি ্ অজ্ঞাত 

-১২০। চা ১, রঘ্বনাথ সার্বভৌম 

১২১। 5 রঃ তারিপীশঙ্কর ঘোষ 

১২১। রি হ নন্দরাম মিত্র 

১২৩। রঃ দছ্বিজ শুকদেব 

১২৪। হজরত শাহ সোন্দলের পুথি ঃ মুনশী কাসিম উদ্গীন 

১২৫। হজরত সৈয়দ শাহ! মোবারক গাজী সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী 

১ নুর মহম্মদ দেওয়ান। 

১২৬। শৃন্যপুরাণ (নিরঞ্জনের রুল্স! )2 রামাই পণ্ডিভ 

১২৭। দমমাদারঃ আলী খোন্দকাম 

[খ] 
১ | 

ছু । 

৩ । 

১8 1 

৫ | 

৬॥ 

ক 1 

৮। 

ঞ | 

১০ । 

১৯ । 

পীর গদ্য-রচন। 

খাজ। মৈনুদ্দীন চিশৃভী £$ মৌলভী আজহার আলী 

থাজ। মৈনুদ্দীন চিশতী £ আবদুল ওয়াহীদ কাসেমী 

তিতৃমীর ও নারিকেলবেড়িয়ার লড়াই £ বিহারীলাল সরকার 

ধন্স জীবনের পুণ্য কাহিনী £ আবহুল আজিজ আল আমীন 

ফুরফুর! শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী £ 
- গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন 

বালাগার পীর হজরত গোরাটাদ রাজী £ আবদুল গফুর সিদ্দিকী 

বাইশ আউলিয়ার পুথি ঃ বিম্ুগ্পদ চট্টোপাধ্যায় ওরফে শামসুল হক্ 
বাউল রাজার প্রেম £ পরেশ ভট্টাচার্য 

মেয়েদের ব্রতকথা £ পণ্ডিত গোপালচন্জ্র ভট্টাচার্য 
শহীদ তিতুমীর £ আবদুল গফুর সিদ্দিকী 

সশই সিরাজ বা লালন ফকির £ শ্রীদেবেন নাথ 
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বাংল। পীর সাহিত্যের কথা 

হজরত বড়পীরের জীবনী $ মৌলভী আবদুল মজিদ 

হজরত বড়পীরের জীবনী ও আশ্চষয কেরামত £ 

মৌলভী আজহার আলা 

হজরত বড়পীরের জীবনী £ কাজী আশরাফ আলি 

হজরত ফাতেম। £ মনির-উদ্দীন ইউসুফ 
হজরত ফাতেম! £ মনির-উদ্দীন ইউস্থৃফ 
হজরত সৈয়দ মোবারক শাহ সাহেবের জীবন চরিতাধ্যান 

8 গোৌরমোহন সেন। 

ফুরফুরার হজরত দাদাপীর ছাহেবের বিস্তুত জীবনী 
£$ মৌলান! রুহুল আমীন! 

বঙ্গ ও আসামের পীর আউলিয়া কাহিনী (প্রথম সংস্করণ ১৩৪২ বাং) 

8 মোৌলান৷ রুহুল আমিন! 

তাপস সন্ধানে--হজরত শাহ্ ছকু দেওয়ান £ মহম্মদ আযুব হোসেন 

[গ] পীর নাটক 

১। 

ছু । 

৩। 

9৪1 

$ে। 

৬। 

৭ ॥ 

চ। 

কালু-গাজী-চম্পাবতী £ সতীশচন্ত্র চৌধুরী 
কালু-গাজী £ হাছা'ম উদ্দীন 

গোরাটাদ ও চন্দ্রকেতু £ হুরমজ আলী 
তিছুমীর £ শ্যামাকাস্ত দাস 
বাশের কেল্স। £ প্রসাদকৃষ্ণ ভট্রাচাষ্য 
বনবিবি £ সতীশচন্দ্র চৌধুরী 

সাই সিরাজ বা লালন ফকির 2 শ্্রীদেবেন নাথ 

শহীদ তিতুমীর £ বাংলাদেশ বেতার থেকে গচারিত নাটক. 
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সত্যেন রায় ১৬০, ৪১৮, ৪২২ 

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১২২ 

সাদেক উল্লাহ ১৮ 

সহল তস্তরী ১ 

সালেহ! খাতুন ১১৭ 

সূর্যাকাস্ত মাইতি ১২২ 
সরুৎ উল্লাহ ১২৪ 

সতীশচন্দ্র মিত্র ১৪৮১ ১৫০ 

স্যার যদুনাথ সরকার ১৫০, ১৫২ 

সুপ্তকাশ রায় ১৮১ 

সাজন গাজী ১৮৪ 

সৈয়দ আলি ২২৬ 

সবফী খা ২৮৬ 
সত্যপীর/সত্যনারায়ণ ৮, 99৭-৯৮ 

সাই সিরাজ ৩০ 

সুভগ্রা রায় ১৬৫ 

সোকর আলি ৩২৯ 

সাভরণ পীর ৩৫৬-৫৯ 

সাহান্দী সাহেব ৩৬০-৬৫ 

সদাই সরদার ৩৬০ 

সন্তোষ কুমার ঘোষ ৩৮৮ 
হারণ-উর্-রসিদ ৫ 

হোসেন শাহ ৪০, ১১২, ১৫১, 99৭, 

99৮ 

হাজের মগুল 9৭ 

হালু/হেলু মিয়া ৫০, ৭৫ 

| হাজের গাজী ৯৬ 

নাজের শাহৃজী ১৯৭ 

হরি মণ্ডল ১১৮ 

হাসন হেনা ১২৬ 
] 

হরমুজ আলি ১২৯, ১৪২, ১৪৪, ১৪৮ 

হাসিরাশি দেবী ১৪৮ 

৷ হাছামুদ্দীন ২৬৯-৭০ 

| হজরত আব্দুল কাদের জিলানী ৯৫ 
৷ হজরত বাহাউদ্দীন নকশবন্দ ১৫ 
হাজের মগুল ৪৬ 

হলামুধ ৭২ 
হরি শৌপ্ডিক ১৬১ 
হাণ্টার ১৭৮ 

হারাণ আলি শাহজী ৩৫৬ 

হাসান পীর ৩৬৬-৩৬৮ 

হায়দার পীর ৩৬৯ 

হরিনারায়ণ দাস ৩৮২ 

হরিরাম দাস ৩৮২ 

হজরত মহম্মদ (দঃ) ১, ২, ৪, ইত্যাদি 

হেয়াত মামূদ 59৫ 

9305 ৬/010) 905108 ২৮ 

চুন, 91001017181 ২৮৬ 

1৬1. 172170551 78195/ ৩৭৫ 

900671921 17018 ৩৭৫ 

7$193111079105/741817101)65 ৪১৭" 

0100 4. 50010810 ১ 



অতিল্রিজ নাম-নির্ঘপ্ট 

অস্থিকারচণ ব্রহ্মচারী ৪৯৩ 

অযোধ্যারাম রায় কবিচন্দত্র ৪৯৩ 

ঈশান গোস্বামী ৪৯৩ 

ওয়াজেদ আলি ৪১৯৫ 

কৃষ্ণচকানস্ত ৪৯৩ 

কাশীনাথ ভট্টাচার্ধ সার্বভৌম ৪১৯৩ 

কুম্মদানন্দ দত্ত 9৯৪ 
কিন্কার ৪৯৪ 

কৃষ্ণবিহারী ৪৯৪ 

কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায় ৪৯৫ 
কালা্ঠাদ ৪৯৬ 

কালীচরণ ৫৯৬ 

কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত ৪৯৭ 

কুম্দ বিহারী বনু ৪৯৭ 

থোকনরাম দাস ৪৯৫ 

গোবিন্দ ভাগবত ৪৯৩ 

গঙ্গারাম 8৯৪ 
গরীবুল্লাহ ৪৯৫ 

গুরচরণ নাথ ৪৯৬ 

গশপতি চক্রবর্তী ৪৯২ 

ঘনরাম চক্রবর্তী ৪৯২ 
ঘনরাম কবির ৪৯৬ 

জগবন্ধু বিদ্যাবিনোদ ৪৯৬ 

'জৈমিনী ৪৯৬ 

তারিপীশক্কর ঘোষ ৪৯৫ 
দর্গাপ্রসাদ ঘটক ৯৩, ৪৯৬ 

ঘিজ দীনরাম ৪৯৪ 

স্বিজ রঘুরাম ৪৯৪ 

€ ২ ) 

দ্বিজ হরিদাস ৪৯; 

দ্বিজ গুণনিধি ৪৯৪ 

দ্বিজ শুকদেব ৪৯৪ 

দ্বিজ কৃষ্ধন ৪৯৪ 

দ্বিজ বিশ্বেশ্বর ৪৯৩ 

দ্বিজ গিরিধর ৪৯৩ 

ছ্বিজ কৃপারাম ৪৯৩ 

দ্বিজ নন্দরাম ৪৯৩ 

দ্বিজ রামভদ্র ৪৯৩ 

দ্বিজ জনার্দন ৪৯৩ 

দ্বিজ অমর সিংহ ৪৯৩ 

ছ্বিজ রামচন্দ্র ৪৯৩ 

দ্বিজ কালিদাস ৪৯৩ 

দ্বিজ বিশ্বনাথ ৪৯৩ 

দ্বিজ রাম কিশোর ৪৯৩ 

দ্বিজ রামানন্দ ৪১৯৪ 

দ্বিজ রঘ্বনাথ ৪৯৪ 

দ্বিজ রামকৃষ্ণ ৪৯৪ 

দেবকীনন্দন ৪৯৪ 

দয়াল ৪৯৪ 

নরহরি ৪৯৩ 

নয়নানন্দ ৪৯৩ 

নন্দরাম মিত্র ৪৯৫ 

নায়েক ময়াজ গাজী ৪৯৬ 

নগেজ্জনাথ গুপ্ত ৪৯৭ 

পঞ্চানন মণ্ডল ৪৯৫ 

ফকিরদাস ৪৯২ 

ফকিরঠাদ ৪৯৪ 



ফকিররাম ৪৯৪ 

বৃন্দাবনচক্ত্র চক্রবর্তী ৪৯৬ 

বিপ্রনাথ সেন ৪৯৩ 

বিজয় ঠাকুর ৪৯৪ 

বিদ্যাপতি ৪৯৪ 

বিকল টট্ট ৪৯৩ 

বেচারাম ৪৯৫ 

বীরচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৯৬ 

ভৈরবচন্দ্র ঘটক ৪৯২ 
মৌজিরাম ঘোষাল ৪৯৩ 

মুক্তারাম দাস ৪৯৪ 

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ ৪৯৬ 

মধূস্দন ৪৯৩ 

মন্সথনাথ স্মৃতিরত্ত ৪৯৬ 

মথুরেশ ৪৯৬ 

যোগেন্দ্রনাথ কাব্যরতু ৪৯৬ 

যাদবেস্বর তর্করত্ত ৪৯৬ 

যোগেক্নাথ গুপ্ত ৪৯৬ 

রামশন্কর সেন ৪১৩ 

নাম নির্ধপ্ট ৬১৭ 

রঘ্বনাথ সার্বভৌম ৪৯৬ 
রাধানাধ মিত্র ৪৯৬ 

রমনীমোহন গুপ্ত ৪৯৬ 

রাধামণি গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯৬ 

রাজকৃফ্ণ রায় ৪৯৭ 

রামামন্দ ৪৯৬ 

লাল। জয়নারায়ণ সেন ৪৯৪, 

ংট ফকির ৪৯৫ 

লালমোহন ৪৯৪ 

শিবচন্্র সেন ৪৯৩ 

শিব নারায়ণ ৪১৪ 

শঙ্কর আচাধ্য ৪৯৪ 

শিবচরণ ৪৯৩ 

সেরবাজ চৌধুরী ৪৯৫ 

সরোজাক্ষ চক্রবর্তী ৪৯৬ 

স্বরনাথ ভট্টাচার্য্য ৪৯৬ 

হরেকৃফ্ণ চক্রবর্তী ৪১৫ 

হষীকেশ দত্ত ৪৯৬ 



বাবার 

শব্দার্থ তালিকার অধিকাংশ শব্দ আরবী ও ফারসী । ধর্মীয় আদর্শ ও 

শব্ষের ভিম্ন ভিন্ন অর্থও থাকতে লৌকিক বিশ্বাসে কোন কোন 

পারে। 

গণিতে আগুনে 

বলি/ওলি অভিভাবক, রক্ষক 

অর্থ পূজার উপকরণ 
অজু /ওজ নামাজ পড়বার আগে 

হাত-মুখ ধোয়া! 

আরজ আঙ্জি বা প্রার্থনা 
আরশ আল্লার আসন 

'আলিম/আলেম বিদ্বান 

আরের অন্য সকলের 
'আদম ইসলামী, শ্রীস্রীয় ও ইহুদী 

| পুরাণোক্ত প্রথম সৃষ্ট 

মানুষের নাম 

“আলেক ভালবাস! 

'আড় আড়াল 

'আছমান আকাশ 

'আছিজেলগপফুল পুথির দুর্বোধ্য 

শব 

'আমিন তাই হোক 

'আউলিয়।! আউল সম্প্রদায়ের লোক 

'অওরত রমণী, পড়ী 

“আখের “ পরিণাম 

আওয়াল 

আজমায়েস 

আজর 

আশা/আস! 

আজান 

আজব 

অশইট 

ইমান 

ইমাম/এমাম 

ইয়ার 

ইয়াদ 

আউলিয়া শবের 

অপভ্রংশ 

যুক্তি-পরামর্শ 

(স্থানীয় শব্দ ) 
রোগ, পীড়া 

পীর বা ফকিরের 

হাতের দণ্ড (লাঠি) 

নামাজ পড়িতে 

সাধারণকে আহ্বান 

অন্ভুত 

ক্ষেতের আইলের পাশে 

ব! গায়ে ছোট ছোট 

মাটির টিবি। 'আইল"' 

শব্দের অপভ্রংশ হতে 

পারে । (আঞ্চলিক শব) 

পরিপূর্ণ বিশ্বাস 

মুদলিমদের প্রধান 

ধর্ম-নেত। 

বন্ধু, ফাজিল ব্যক্তি 

স্মরণ, খেয়াল 



শবার্থ ৫১৯ 

ছইনসাল্ল। প্রকৃতিক নিয়মানৃসারে | ওয়ারা অপ্রয়োজনীয় কাজ 

আল্লার ইচ্ছার বিকাশের | ওয়াজ বক্তৃতা! 

ধারায় ৷ | কাফের/কাফির ইসলামে 

“উজাল! উদ্ধবল অবিশ্বাসী লোক 

'উরস পীরের জন্ম/মৃত্যু স্মরণে | কুল স্বীকার 

বিশেষ জিয়ারং অনুষ্ঠান | কেনে (কেন শব্দের অপঅংশ) 

'উতারে নামিয়ে দেয় | কল্পে করিলে 
'এলাহি/এলাহী/ইলাহী আল্লাহ তাল। কেচ্ছ। কাহিনী 

একিন নিশ্চয়, দৃঢ় বিশ্বাস কাওয়াল যে দরবেশী সুরে 

এথা এখানে, অত্র গান করে 
চি এমন ) কালাম জ্ঞানের বাণী 

'্যানাগুলি (৯০ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য ) | কৌন্তভ/কৌন্তভ পুরাণে কথিত 

এনসাল্লী ( ইনসাল্ল। দ্রষ্টব্য ) | মণি বিশেষ 

এরছায় এন কহিলাম ( পদ্যে ) 

এয়ছ1/এইস। এমন | কোল। মোট, গরুর গলায় 

'এজিয়ার/এখতিয়ার ক্ষমতা | কোলা রোগ বিশেষ 

একিদ' ধর্মে বিশ্বাস ূ কমে কমিয়া 

'এশে গরুর পায়ের স্কুর-সংলগ্ন | কাড/কাড়ি স্তুপ, গরুর কাধের 

একরকম ঘ1 (আঞ্চলিক শব্দ) | ঘা বিশেষ 

“এসাভি এই রকম কাকালি/কাকল কোমর 

'এসমাল/এজমালি যৌথ | কুঙীর কুমার 

এন্তেকাল/ইস্তিকাল বত্যু ; কনি কণা, আত্মতৃপ্তি 
এমাম ( ইমাম দ্রইব্য) কিন্নর দেবলোকের গায়ক 

ঘ্ামন আরবের একটি স্থানের নাম হাউযাসিরে ভান রা ি 
'ওড়ন স্ত্রীলোকের পাতলা চাদর উট 18 চা 
তালি ( অলি দ্রষ্টব্য ) কাফেলা রে ০৯৯ 

০9৮ 8৫ ৮৬০ কুতব সাধক শ্রেণীর এক পর্যায় 

'ওফে/ওরফে ডাক নাম, বেনাম | বে নী ৪৮৬৮ 

মলা নামা, দাস্ত হওয়া | কোরবান মুসলিম শাস্তরানুয়ায়ী 
ওয়াভিব অবশ্য করণীয় বলি ( পশু) 



৫২০ 

কামেল পরিপূর্ণ 
খালে খাইল 

খিদা ক্ষুধা 

খোওাজ/খোওয়াজ আল্লাহের 

দ্ৃত বিশেষ 

খেতি ক্ষতি 

খাপ! ক্ষিপ্ত 

খোশাল খুশি 

খচম/খসম স্বামী, পতি 

খুব-ছুরত/খুব-সরত/খুবসুরত খুব 

সুন্দর ব৷ সুন্দরী 

খালাছ/খালাস মৃক্তি 

খামস সংযত হুওয়! 

খেলাফত খলিফ! সংক্রান্ত [ খলিফা 

দ্রষ্টব্য ] 

খয়রাত/খয়রাং বিতরণ, দান 

খোর গরুর একপ্রকার রোগ 

খোয়াব | স্বপ্ন 

খলিফা/খলীফা মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ 

 ন্বপতি ও ধর্মনেতার উপাবি 
গায়েব অদৃশ্য 
গেছে গৃহে 
গাতি অল্প জোত-জমা 

গোনাগার অপরাধের শাস্তি 

গোণা অপরাধ 

গুপের চট  শনের সুতোয় তৈরী চট 

গোশ্বা/গোস্বা রাগান্বিত 
গোর কবর, সমাধি 
গোসাই/গোসাঞ্জি গুরু, গোস্বামী 
গোজারিল অতিবাহিত. করিল 
পীরিদ। “ তাকিয়। 

বাংল। পীর-সাহিত্যের কথ 

লা উনান; 
চিত চিত্ত। 

চাহ! ইচ্ছা 

চুলি চুল 
ছালাম/সালাম/সেলাম মুসলিম 

প্রথায় অভিবাদন, 

শহীদ/শহিদ ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি. 

ছোন্দল/সোন্দল শোভাযাত্র। 

(আঞ্চলিক ভাবে ব্যবহৃত ). 

ছেদেক শুদ্ধ, পবিত্র 

ছেরে শিরে। 

ছিলিমিলি ঝিলিমিলি 

ছেপাই/সিপাই সিপাহী, প্রহরী 

ছোবহান পবিত্র 

ছামনেতে সম্মুখে 

ছুরত/মুরং আকৃতি, চেহার। 

ছ্যাড়ার পাতল। পায়খানা করে, 

ছেপায় লুকায়: 

ছবক শিক্ষণ 

জীবরিল বাহুক ফেরেস্ত। 

জিনে জয় করে, 

জমিন জমি 

জোনাব/জনাব »হাশয়' 

(ম্বশলিম আদর্শে ব্যবহূত)' 

জেকের/জিগীর/জিগির  উচ্চ-ধ্বনি' 

জাহের/জাহির প্রচারিজ, 

জরিপানা জরিমানা 
জোনাজাত প্রতিজন 
ভ্দা তফাং, 

জরু/জোর তরী 
জিঞ্জির শিক 



শব্দার্থ 

জায়গীর/জায়শগির পুরস্কার প্রাপ্ত 

নিষ্কর ভূ-সম্পতি 

জায় তালিক।, বিস্তৃত হিসাব 

জেন্দা/জিন্দা জীবিত 

জাহান জগং 

জায়নামাজ নামাজ পড়বার জন্য 

ব্যবহৃত বিছান। 

জিয়ারং পীরের ব৷ তংস্থানীয় 

ব্যক্তির আত্মার শাস্তির জন্য 

প্রার্থন। কর। 

জেহাদ অন্তর এবং বাহিরের শক্রর 

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 

জগ যুদ্ধ 
জান্নাতুল বেহেস্ত বা স্বর্গ সংক্রান্ত 

ডগ শীর্ষদেশ 

ছুড়ে খোজ করে 

তুড়িয়া ভাক্ষ। 
তেরা তোদের 

তৌহিদ সাম্য, শাস্তি ও স্বাধীনতা, 
আল্লার একত্বে বিশ্বাস 

তাজ্জব অন্তুত 

তের্রিজ পাশ কাটিয়ে যাওয়। 

তরিখ/তরীকা ধার! 

তামাম সমগ্র 

তরস্থ/তরস্ত ব্যস্ত 

ভওব! পীর কর্তৃক সংসারভ্যাগ ও 

আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকা 

তছবি/তসবি/তসবী 
মুসলিমের জপমাল। 

ভসাউওফ পবিভ্রত। 

দরগা/দরগাহ সমাধি, কবর 

২৯ 

দোয়। আশীবাদ- 

দোজখ নরক- 

দিশা সন্ধান, 

দস্তগীর যিনি হাত ধরে নিয়ে: 

যেতে সাহাধ্য করেন 

য়! . ধিক্কার, 
ধিয়ান ধ্যান. 

ধ্ড় ছিন্ন মস্তক দেহ 

নবি/নবী পয়গম্বর. 

নজরগাহ নজর দেওয়। বা 

অল্পক্ষণ অবস্থান করার 

স্ৃতি-পৃর্ণ জায়গা! । 

নাও নৌকা 

নসিব/নছিব ভাগ্য 

নিখাবান/নিগাবান পাহারাদার 

নেসানি নিশানা 

নাঞ্চি নাহি 

নভম গণংকার 

নুর আলো 

নাস্ত। খাবার 

নাচার নিরুপায় 

পুছিলেম জিজ্ঞাস করলাম 

পেয়ার/পিয়ার আদর, 

পিছন্দে পিছন দিক থেকে- 

( আঞ্চলিক শব ) 

পোলাপান ছেলেপুলে 

পামরু পাপিষ্ঠ, নরাধম 

পয়দা 

পরওয়ার শক্তিমান: 

পেরেশান পরিস্রান্ত 

পেফ্টাই পিট কর! জিনিস 



৮০৬ 

পরমাই পরমা 

পিঞ্জিরা খাচ। 

পয়জার চটাজ্ভৃতা 
ফরজন্দ সম্ভান 

ফিকে ছুড়ে 

ফতে জয়, সিদ্ধি 

ফেরেন্ত। আল্লাহের দূত 

ফরমাইস/ফরমাস আদেশ 

ফওত সর্বস্বান্ত, শেষ 

ফতোয়া নিজ বিপদের ঝুকি 

নিয়েও পরের 

উপকার কর 

বগ বক 

বিচে মধ্যে 
বেগর বাতীত 

বোরে বোরে। ধান বিশেষ 

বাও বাতাস 

ব্যান তৃণ বিশেষ 

বেহেস্ত স্বর্গ 

বাত : কথা 

বন্দেগী সেলাম 
বদকাম খারাপ কাজ 
বাহান। বায়ন। 

বিধু চক্র 
'বেভার বাবহার 

বাহাল নিয়োগ 

বকরি ছাগী 

“বেপির ধিনি পীর নন 
বাথান গোশালা, 

পশুপালন 
সবেশোমার/বেশুমার অসংখ্য 

বাংল। পীর-সাহিতযের কথা 

বাতুন বাড়ী 

বেউর/বেউড় বাশ কীটাযুক্ত বাশ 
বিশেষ 

বীরবৌলি পুরুষের কুণগডল বা 
কর্ণাভরণ 

বএ বহন করে 

বিজএ বিজয়ে 

ভাতার স্বামী 
ভেজিবে পাঠাইবে 

তেড়ে সত ভেড়ুয়। 
মাজ। কোমর 

মানষির মানুষের 

মোনাজাত প্রাথন। 

মামদোবাজি/মামদে। মুসলমান 

তত 
মস্করীকরণ তামাস৷ কর। 

মকি মুখে 
মুই আমার 

মোমিন ধর্রনিষ্ঠ মুসলমান 
মি খুশি 

মাজার কবর 
মকবুল প্রিয় 

মোরসেদ/মুরশিদ গুরু 

মাগ স্ত্রী 

মুছিবত বিপদ 
মুতে প্রস্রাব করে 

' (আঞ্চলিক শব্দ ) 

মুরিদ শিল্কু 

মরদ বীর পুরুষ 

মগরব পশ্চিম 

মড়ম্ব। মড়ার মতন 



শবাথ 

সুছল্লি ধার! মসজিদে নামাজ 

সমাধ। করেন। 

মেকাইল আল্লাহের দূত 

মুড়ে ভাজ করে 

মনশী কেরাণী, শিক্ষক, বিদ্বান 

মকছেদ মনোবাসনা, সংকল্প 

মোতাবেক অনুযায়ী 
মাঙ্গাইয়া চাহিয়। 

মজলিস সভা! 

মোকাম বাসস্থান 
মকুব রেহাই 

মরিফত প্রকৃত জ্ঞান 

মৌলে মধুসংগ্রহকারী 

রওজ। সমাধি-স্থান 

রব্বাল। আল্লাহ্ 

লায়-লাহা €[1)616 15100 09০0৫. 

সেই জন্য ইহ! নফি ব! 

55810101) ইল্লাহা । ৪৫ 

(10615 15 (০৫. দ্রঃ 

মতিলাল দাশ ও পীযূষ 

কান্তি মহাঁপাত্র সম্পাদিত 

লালন গীতিক1, কলিকাত। 

বিশ্বাবিদ্যালয়, ১৯৫৬। 

শুধ। শোধ কর! 

শরীফ/শরিফ মহানৃভব 

শিরনী/শীরন' পীরের উশেশ্যে 

প্রদত্ত মিষ্ট দ্রব্যাদি 

শোকরানা/শোকর কৃতজ্ঞতা 

শোরশার মেরামত 

শহীদ ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি 

সিরনী শিরনী দ্রষব্য 

৫৪২৩ 

সোতা!র স্রোত 

সেবাইভ/সেবায়ত জিম্মাদার 

সরাঅওল। নিষ্ঠাবান 

সরা|শরিয়ত ইসলাম ধর্মশান্ত্র বিষয়ক 

সাঃ সাল্লালাহ আলায় সালাম 

( মৃসলিমগণের দ্বার! 

পয়গন্বরের প্রতি সম্মান 

জানানোর জন্য ব্যবহৃত 

শব ) 

সজ্দ বদান্যতার সহিত ব। 

সখার সহিত 

থু মহাদেব 
সাতে সাথে 

সপিয়। সমর্পণ করে 

সাদী বিবাহ 

সরমেন্দ। লজ্জিত 

সোবহান (ছোবান শব্দ দেখুন ) 

সাজাল গোয়ালের মধ্যে মশা 

তাড়ানোর জন্য ধোয়। 

দেওয়া 

সাই/সীই ধর্ম গুরু 

হর অন্সরী 

হাসেল/হাসিল সমাপ্ত করাঃ 

আদায় কর! 

হামেশ। প্রায়ই 

হজ মক্কার তীর্থ দশন ও অন্যান্য 

ধর্মানুষ্ঠান করা 

হ্এ হয়ে 

হটে হটকারিতায় 

হাসারত ইচ্ছা 
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স্বার্থান্বেষী 

যান 

৩২ 

৬১ 

১৪ 

বালাগার 

সান্তুন। 
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৬। 

৭1 

৮। 
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১৬। 

১৭ । 
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ক₹১৩) | 

ক২০ । 

ক্ষই১। 

তখাপঙী 

আকবরনামা £ আবুল ফজল । 

( ভনুঃ ১ পৃষ্ঠা ১৮) 

ইসলামি বাংল। সাহিত্য 8 ডঃ সুকুমার সেন । 
ইসলামি বাংলা সাহিত্য ঃ (থিসিস ) ডঃ ওসমান গণি । 

এক্ষণ ( যষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা, ১৩৭৫) £ বাংলাদেশে হিন্দবৃ-মুসলিষ 

শিল্প রীতির ধারাবাহিকতা £ ডেভিড ম্যাককাচিয়ন । 

কুশদহ পত্রিক। (১৩১৮ বাং আশ্বিন )। 

কুশদহ পত্রিকা €( ১৩১৮ বাং কান্তিক )। 
কুশদহ পত্রিকা (১৩১৮ বাং পৌষ )। 

কুশদহ পত্রিক৷ (১৩২২ বাং ভাত্র )। 

কুশদহের ইতিহাস £ হাঁসিরাশি দেবী । 

কৃষ্ণরাম দাসের গ্রস্থাবলী ( আলোচন!) ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচাধ্য | 

খাঁজ! মঈনুদ্দীন চিশতী ঃ$ মৌলভী আজহার আলী । 
খুলন! গেজেটিয়ার £ পৃষ্ঠা ১৮২ 

গাজী-কালু-চম্পাবতী £ আবদুর রহিম সাহেব । 

গৌড় কাহিনী £ শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ । 

গাজী সাহেবের গানঃ কলেমদ্দী গায়েন (সংকলন £ নগেজ্রনাথ বসু) 

০0052] 01 1২০0591 4৯১518010 950901609 01 7007581 1818. 

ঢাকার ইতিহাস (১ম খণ্ড) 2 যতীজ্মমোহন রায় । 

ঢাকা রিভিউ £ ৬০1]. ৬] 

ধন্য জীবনের পুণ্য কাহিনী ঃ  আবদৃল আর্জীজ আল আমীন । 

নেদায়ে ইসলাম 8৫ (১৩৬৫ বাং ১ম সংখ্যা) 

পশ্চিমবঙ্গের পৃজ।-পার্ববণ ও মেল £ (৩য় খণ্ড) ১৯৬১ সরকারী 
গেজেট” 
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বাংল পীর-সাহিত্যের কথা 

পীর গোরাটাদ (পীচালী ) £ মহম্মদ এবাদোল্লা।। 
পুথি পরিচিতি ঃ আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ । 

পূর্ব-প|কিস্তানে ইসলামের আলে! £ শামসুর রহমান চৌধুরী । 
পূর্ব-পাকিস্তানে স্বফী সাধক £ গোলাম সাকলায়েন। 
পুথির ফসল £ আহমদ শরীফ । 

ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস ও আদর্শ জীবনী £ গোলাম মহম্মদ ইয়াছিন, 

ফুরফুরার হজরত দাদাপীর সাহেব 

কেবলার বিস্তারিত জীবন £ঃ মাওলান৷ রুহুল আমীন। 

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য £ ডঃ দীনেশ সেন। 
বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা! £ ১৩২৫ বাং ৪র্থ সংখ্যা 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিক! £ ১৩২০ বাং 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিক! £ ১৩২৩ বাং 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিক। £ ১৩২৫ বাং 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা £ ১৩৩৫ বাং 

বঙ্গে স্ফী প্রভাব £ ডঃ এমামুল হুক 
বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পত্রিকার প্রবন্ধ (১৯৩৬) 2 

গ্রাজগদীশচক্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
[00187101009 05০ 4১895: 911 3, তব. 92181 

বাংলার লৌকিক দেবতা ঃ শ্রীগোপেক্জকৃ্ণ বসু । 
চ156075 01 3697291 (৬০1-17)--917 1208 ৫02 21121 

বালাগার পীর হজরত গোরার্টাদ রাজী £ আবদুল গফুর সিদ্দিকী | 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস £ (প্রথম খণ্ড, অপরাধ ) £ 
ডঃ সুকুমার সেন। 

বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ £ গোপাল হালদার । 

বাঙ্গাল। সাহিত্যের দূপরেখা £ গোপাল হালদার । 
86781 95101618615 26০০:৫---1928-31. 

নগেক্সনাথ গুপ্ত সম্পাদিত রামেশ্বর ভষ্টাচাধ্যের সতাপীরের কথ] । 
7860891 082০16৮1928, 1953, 
1921128] 10130201 035250661 
কাংলাদেশের ইতিহীল £ ভঃ রমেশচজ্ মক্ভুমদার | 
চ196915 01 [0894 701, 2২. 0০ 72810100091. 

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা £ ক্ষিতিমোহন সেন। 
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৬৬ 
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৭০ । 

৭১। 

৭২ । 

৭৩ | 

৭81 

৭ । 

নত । 

তথ্যপঞ্জী &২৭ 

মিহির পত্রিক। £ ( মাচ্চ ১৮৯২) 

মানবধন্র ও বাংল! কাব্যে মধ্যযুগ 2 ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার । 

যশোহর খুলনার ইতিহাস £ সতীশচন্দ্র মিত্র । 
রায়মঙজল কাব্য 2 কৃষ্রাম দাস। 

শতরূপ।--( ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩৫৯ বাং) 

( রচন! £ শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় )। 

শহীদ তিতুমীর £ আবদুল গফুর সিদ্দিকী । 
শ্রীঅমিয় নিমাই রচিত ( ৫ম সংস্করণ, ৩য় খণ্ড) £ শিশিরকুমার ঘোষ । 

শ্রীহট্রের ইতিবৃত্ত £ (২য় খণ্ড, ২য় ভাগ) 
সাংস্কৃতিকী ( ১ম খণ্ড ) অধ্যাপক ডঃ স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
সুন্দরবনের ইতিহাস £ আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল । 

স্বফীবাদ ও আমাদের সমাজ £ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, 
ডঃ আবদুল করিম, মনির-উদ্দীন ইউসুফ প্রমূখ । 

90950) 2110 109 9211115 2180 91171765 2 ০01) &. 90120. 

সাধক দার শিকোহ £ রেজাউল করিম । 

হজরত বড় পীরের জীবনী £ মৌলভী আবদুল মজিদ । 
হজরত বড় পীরের জীবনী £ মৌলভী আজহার আলী । 

হজরত ফাতেম। £ মনির-উদ্দীন ইউসুফ । 
হজরত ফাতেমার জীবন চরিত £ রেয়াজ্ৃদ্দিন আহম্মদ । 
হজরত গাজী সৈয়দ মোবারক আলী শাহ সাহেবের জীবনচরিভাখ্যান £ 

_-গৌরমোহন সেন । 

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি £ বিনয় ঘোষ। 

হিজলীর মসনদ-ই আল £ মহেজ্মনাথ করণ। 

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস $ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধ্য। 

মধ্যযুগের বাঙ্গল! সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম ঃ 
শ্রীসুখমর রন্দ্যোপাধ্যায় | 

লালন-শাহ ও লালন গীতিক £ মোহাম্মদ আবু ভালিব। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংল! সাহিত্য পত্রিক! ( ১৯৫১) 
রচন! £ জাহ্তবী কুমার চক্রবর্তী, 

[51810 177 77018 ৪10 29101512182 7.7. 11685, 

বাংলার“বাউল ও বাউল গান £ উপেক্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 
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বাংল। পার-সাহিত্যের কথা 

বাংল।র ইতিহাসের দু'শ বছর £ শ্রীস্বখময় মুখোপাধ্যায় । 
বিশ্বকোষ £ নগেজ্রনাথ বসু। 
তাজকির! আউলিয়ায়ে বাঙ্গাল। ঃ মৌলান! মোহপ্মদ আবিহ্বল হক । 
বাঙ্গলার ইতিহাস £ ডঃ ভূপেক্্নাথ দত্ত। 
মিজান ( পত্রিকা ) 

কোরাণ প্রচার 

হুতোম পেঁচার নকৃসা £$ কালীপ্রসন্ন সিংহ 
সেকশুভোদয়। £ (সংস্কৃত ) হলায়ুধ ॥ 

বাংল। সরকারের গেজেট ( এল. এস. এস. ওমালী ) 
বেতার জগং ( ১৯৫০) 

আজাদ ( পত্রিক। ) 

জঙ্গম ( পত্রিকা ) ১৩৫১ 

ভারতের মুসলমান ( ডবন্গ্যু ডবলুযু হাণ্টার ) 
তিতুমীর 8 শাভিময় রায় । 

তিতুমীর ও নটরিকেল বেড়িয়ার লড়াই £ বিহারীলাল সরকার । 
ভারতে আধুনিক ইসলাম £ ক্যান্টোয়েছ স্মিথ । 
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম £ সুপ্রকাশ রায় । 
খাটুয়ার ইতিহাস ও কুশম্বীপ কাহিনী ১ বিহারীজ্যাজ চক্রবর্তী 
ভারতের ইতিহাস ২ খনইউন। 

মুক্তির সন্ধানে ভারত £ যোগেশচজ্র বাগল। 
০০ 00 418010 2100 7১619191) 111907119010105 11 089 

130951915 10190100 : 34৯১ ৬ সো 

শরীশ্রীরামকৃ্ণ কথাম্বত £ শ্রীম 
বঙ্গ ভূমিক। £ ডঃ সুকুমার সেন । 

সত্যপ্রকাশ পত্রিক! । 


